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A török Vörös Félhold képeslevelező 

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zotíság, (Budapest, képviselőház.) 

Németországban készült. 

A háboru Jtitörésekor a franciák gon-
doltak egy nagyot és kijelentették, hogy a 
gyűlölt boiebe o'kat miniden téren bojkottálni 
fogják. „ I 

Hdsszu vezércikkekben. magyarázták 
meg a bölcsek, hogy imennyire meghiéttelye-
zik -a gyennékek lelkét a német játékszerek, 
melynek EraaeiaarszágL'au, van legnagyorb 
piaca. Van-e borzasztóbb valami, mint hogy 
a gyerekek építőkockáira, vasutjára, babá-
.iára rá van forrasztva a szégyen bélyege: 
Ma dle in Germán y. Töröljük le tehát a gya-
lázatot lés he hozassunk remimif'le .német 
játékot tölhé. ,Igy szónokoltak és ugy lát-
iszrtt, mintha lenne is hatása, mert a párisi 
nagyáruházaik hirdetési in már csak ameri-
kai és afigo.1 játé'kiszer'ek hirdetései olvas-
hatók. 

IA dolog valésá'giltan azonban nelin igy 
áll, sőt mondhatnánk kizárólag német já-
tékszereket terjesztenek a kereskedők, kik-
nek annyira inár nem terjed izzó hazaszere-
tete és lángoló gyűlölete a németek jrá'nt, 
hogy német játékszerekkel dúsan felszerelt 
raktárukat ne akarnák kiárusítani. 

•Briandról, a francia. mi-niszteraTnökről 
'mesélik a következő kis történetet. Egy mi-
niszter-tanácskozásról hazafelé tartva, eszébe 
jutott, fhogy nőivére öt L'veb kis fiaioskájáhak 
nevenaipjia vta'n. Amiint épen azon- töpreng, 
hegy mit vegyen a kis lurkónak, Ibelé .lrotlik 
egy utcai .jatékszer-bódeba. A hódé bőbeszé-
dű tuíajdonc-nője csakhamar elmesélte Bri-
iaudfiáki, 'liogy fürje a harctéren elvesztette 
egyik lábát és -m-est játókszerkteziiősiből ten-
geti életét. Ami'nt .nézegeti Briand a külön-
böző .játékokat, egyszerre csak feltűnik egy 
nagyon csinos kis pléh auteirnc.bíl. Szép pi-
rosra van festve, (benne egy sjofför és egy 
néger. A tulajdonosnő n.eigniutatta, hogy az 
autóimdbilt egy .óraszerkezet segÜtséglJvel fel 
is lőhet jiuz'ni. Amint a kis autó elkezd sza-
ladni, a rajta lévő sofför-h'ah'a szép szabályos 
körbe vezeti a kis jármüvet,'a .nóger-baiba pe 
diig le és felveszi Imenetközbon cilinderét. 

Briandnak nagyon megtetszett a játék 
és esudláJkozvia kiáltott fel: „Igazán ügyes 
ember az ön férje, asszonyom. .A kért ár 
dupláját mintegy Segély eimén kifizette és 
nagy önölmtoel sietett fel kí.s öccséhez \ 
gyemnek boldogan Ifogádfta magy báty ját" an-
nak a biztes tudatában, hogy az hmgloptótet 
tartogat számára. A .fiúcska itóldoga'n veszi 
at a kis-autót és .Briand nem restéi nfelléku-
IPoro-dn í a földre, hegy megmutassa ecetének 
t •K,(.ek;szer lését. Ezután Briand átment 
a másik szobába, Jhogy nővérével és sógoná-

al luesze lg essen egy kissé. Kis idő mtiléa ra-
g'yogo szemekkel rolhun he a kis fin - kim-
j , hozva - egyenesen .Briandnak 
fart ezékel ia szádakkal: „Nézd csak bárei-
kam az autó fenekére r'á van Írva, d«. én 
ne mtüdoim elolvasni." /Biriiand .kezébe veszi 
de egy pillataía-t (múlva megsem misül ve ol-
vassa a jól ismert jelzést ...iMade in Gere 
neim tudó,m, olvasni." Briand kezébe veszi 
meny." (Németországban készült.) 

- A szerb hadsereg hálás hadnagya 
Szerbia ellen való második hadjáratunk 

után sok beteg szerb fogoly került a szegedi 
• a rt a lék -kórthá zaikb a, ahol a sebesültek gon-
dos kezelésben ós ápolásban részesültek. 
Egy része .most már gyógyultan hagyja el 
a kórházat és a különféle fogolytáborokba 
osztati.k he. Mielőtt a csoport a kórházi ke-
zelés után elhagyja a várost, az egyik sebe-

sült tiszt köszönő levelet intézett a -Hadise-
gélyző-.bizottság egyik nő-tagjához, akinek 
köszönetet anond a jóindulata kezelésért, 
fáradozásokért és emberséges bánásmódért, 
amiben sebesült fogoly társaival együtt ré-
sze volt. IA levél, amely érdekes dokumen-
tuma marad a háborúnak, a következő: Tisz-
telt Asszonyom! Ma elmegyek. Kötelessé-
gemnek tartom, hogy a példás és jóindulatú 
'kezelésért köszönetet mondjak, ami szegedi 
tartózkodásom legkedvesebb emlékét képezi. 
/Fogadja mindannyiunk nevében legmélyebb 
köszönetünket és üdvözletünket. Maitmoric 

M .Miiivói, a szerb hadsereg hadnagya. 

— Két kocsi — háromszázhatvan korona. 
Lündcsberg Mór cemeiítgyáros bort akart 
száiiittatni a szőlőjéből a Bocsikay-uteában 
levő gyártelepére. Elment Lippiy Mihály és 
Társa fuvarozási vállalkozóikhoz, hogv .meg-
tudja, mennyibe fog a fuvar kerülni. Óriási 
meglepetésére még a háborús árakat is meg-
szégyenítő tarifát szabtak a fuvarosok: hek-
tolitere nkiat olyan árat kértek, hogy nyolc 
hordó beszállitása száznyolcvan koronába 
került volna. Tekintetfel arra, hogv egy napi 
fuvar épen nyolc hordó, kissé 'szerénytelen-
nek ti'm.ik fel a fuvarosok követelése. Két ko-
csit akartak rendelkezésre -bocsátani, igy egv 
nap, két kocsival háromszázhatvan koronát 
kerestek volna. Az alsótanyai parasziasszo-
nyo'kat példásam szokta büntetni a kihágási 
bíróság, ha drágára tartják a libát, most máj 
igazán nagyon erélyesen kellene elbánni a 
fuvaros urakkal. 

— Nagyvárad gondoskodik a hadiözve-
gyekről, árvákról és rokkantakról. Nagy-
váradról jelentik: A város a hadiözvegyek, 
árvák és rokkantak ellátásának biztosítására 
hadijárulékot Vet ki, amelynek progresszív 
tócsa következő: 500 korona állami adóig 
5 százalék. 1000-ig 10 százalék, 1000-en íe-
iii'l 15 százalék. Aki a harctéren megsebesült, 
vagy aki Ihat hónapig a fronton volt, nem fi-
zeti ezt az adót. ezeknek a városi adóhátra-
lékot is elengedik. A város reméli. hogy a 
hadi járulék három év alatt 500.000 koronát 
fog kitenni. Ez összeg kamatja elegendő len-
ne a segítségre szoruló nagyváradi hadiöz-
vegyek, árvák és rokkantak ellátására. 

— Elő az elrejtett gabonával. Csütörtökön 

kezdik meg a pénzügyőrök a tanyákon az el-
rejtett gabonakészletek felkutatását. A na-
pokban a városban is kezdetét veszi az el-
titkolt gabonakészlet kinvcniozása. Azok, a 
kik 'sürgősen bejelentik készleteiket, még 
mindig mentesíthetik magukat a büntetés 
alól. 

— Újból üzemben a szerbiai gyárak. 
Zimonyból jelentik: A megszállott szerb te-
rületeken az ipari és .gazdasági élet lassan-
kint újból rendes folyását veszi fel. Az ipari 
vállalatok nagy része ismét megindította 
üzemét, anri 'a -polgári lakosság helyzetét 
lényegesen javítja. Az utóbbi -napok! an a 
zajecsári és pc-zserováezi sörgyárak, továbbá 
a leskováozi és vranjai kendergyárak —; 
Szerbia .legnagyobb iparvállalatai — vették 
fel az üzemet. 

— Két délvidéki malom mérlege. A Lu-
f/osi Miimílom és Kereskedelmi r.-f. most 
tette közzé mérlegét, mely a 40(1.000 koronás 
alaptőkével sz-umhen ,46.074 K tiszta nyePesé-
!get tüntet föl. A malomnak 1.172.472 K-ra 
szaporított tartaléka van, mely tehát az 
alaptőke háromszorosa. A liszt- és gabona-
készlet 46.874 koronával, a zsákanyag 24.555 
koronával van föltüntetve. — A NanykiJdn-
doi Gőzmalom r.-t. 1.800.000 koronás rész-
vénytőkéje 459.058 korona nyereséggel gyü-
mölcsözött. A tartalékalapot.,! millió 800,050 
koronára növelték. Gabona és őrlemény 
1.930.768 korona értékű van a malom raktá-
rában, zsák és ponyvakészlete pedig 336.359 
korona ára vau fölhalmozva. 

— Prlnclp súlyos beteg. Kassáról jelentik: 
Dr. iHalmiy Pál hadbíró, aki Ttlieresienstadt-
ból érkezett oda, újságírók előtt, kijelentette, 
bogy Princip, a szarajevói gyilkos, aki .most-
Th-eresiens-tadtban van, súlyos beteg: tüdő-
részes. A gyilkos (megtört. Melle behorpadt, 
szemei beestek, sápadt és sovány és most a 
rabkórházban fekszik. Amikor meghallotta, 
hogy Péter szerb királynak el kellett hagy-
nia hazáját, rendkívül elszomorodott. Mind 
tisztábban látjá nagy hunét. Csaibrinovics 
halála is nagyon megrendítette. 

— Villamos szerencsétlenség. Megírtuk, 
bo-gy kedden délben Nagy János -polgári is-
kolai tanuló az Ilona-utcai feltételes megál-
lónál felakart ugrani a robogó villamosra, 
de lecsúszott és a pótkocsi keresztül ment a 
jobblábán. A mentők a városi közkórházba 
szállították, akol a szerencsétlenül járt diák 
délután öt órakor meghalt, 

— A szegedi iparosok 170 ezer pár bak-
kancsot szállítanak a hadseregnek. A keres-
kedelemügyi miniszter értesítette a szegedi 
ipartestületet, hogy 170 ezer pár öakkancs 
és csizma elkészítésével, azonkívül .nagyobb 
ezijgyár1 ó-munkával akarja -megbízni a sze-
gedi i párosokat. Az ipartestület a .miniszter 
leirata következtében megalakította a sze-
gedi szijgy ártóiparosok, cipészek és csizma-
diák hadiszállitási alkalmi csoportját,. Bózsó 
János, az ipartestület titkára hivta föl az 
alkalmi csoport megalakítására az iparoso-
kat, Az értekezleten -megjelent iparosok va-
lamennyiéin jelentkeztek a munkára, -amely-
nek fölügyeletével és leszámolásával a mi-
niszter a szegedi kereskedelmi és iparkama-
rát és az ipartestületet bízta -meg. 

— A fiateiko'U betörő. Dr. Borbola Jenő 
rendőrkapitány szerdán délben (kísértette át 
a napokban kézrekeriteít betörőt a fiatal-
kornak bíróságához. A suhanc kilenc Itótö-
ricist isimert -el, de valószínű, hogy sokkal több 
bűn terfheli a lelkiismeretét. 

— Árvizveszedelem Franciaországban. 
Genfből táviratozzák: Parisban nagy aggo-
dalommal látják a M'arne és a Szajna ára-
dását. A Szajna Pont Royalnál öt méterrel 
a n-curnái is vízállás fölé emelkedett. IA folya-
mi közlekedést egészen Roueni-g megszün-
tették. A folyók -mentén lakó emberek egy 
résziét kilakoltatták. Troges es Diljan vidéke 
Viz alá került, az utak viz alatt (vannak. A 
marhaállomány nagy része elpusztult. 

— Nikita szórakozik. Nikita király — mint 
iZürichiljől jelentik — 'a minap több mont-e-
iMgrói tiszt kíséretében -meglátogatta a Ly -
ora. (melletti broni repüílőteleip-et. iM.iután min-
idén avi'atikuisnak kifejezte megelégedését a 
bemu-tato-tt gyakorlatokért, három monte-
negrói érdemrendet osztott ki az éppen jelen 
volt francia aviatikus tisztek között. 

— A házbértartozás miatt. Dr. Végmatin 
Ferenc, szegedi ügyvéd házbért a rtozás mi-
att. végrehajtást vezetett Dévai Károlyué 

-ellen. Az asszony levelet irt az ügyvédhez, 
amelyben fenyegetéssel akarta rábírni, ihogy 
a végrehajtást elbaiassza. Gr. Végmann fel-
jelentérére zsarolás miatt indult meg az el-
járás Déva iné ellen, akit. a törvényszék öt-
ven korona pénzbüntetésre itélt. Szerdán a 
szegedi Ítélőtábla helybenhagyta, a törvény-
szék ítéletét. 

— A cukorrépa termelők figyelmébe. 
Kormányrendelet értelmében azok a cukor-
termelők, akik 1915. január elseje előtt en-
korgyári-vállalattal kötött ,szerződtetvén ar-
ra. kötelezték magukat, liogy a szerződés-ben 
meghatáiozott területen 1916-ban cukorrépát 
fognak tértnél ni, amennyitón a háboru ál-
tal .előidézett körülményék kö-vet kötőben 
ezen elvállalt kötelezettségnek elegét tenni 
.re-m képcsők és a termelésnek ez évi korlá-
tozására nézve a cu-korgyári vállalattal kü-
1 on mag nem egyeztek, február 29-ig Szeged 
ráni'is Ifőispáni hivatalánál kérelmezhetik, 
hogy az 1066/1915. M.. lE. sz. rendelet értel-
mében alakítandó bizottság döntsön afelől, 


