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Szép sikerrel kecsegtet Szegeden 
a negyedik hadikölcsön. 

— Egy mil l iárdnyi heverő pénz. — 

(Saját tudósítónktól.) Legalább is egy 

milliárd Ikolroina az ,a töke, amely kis össze-

gekben gyümöll-csözetlenül (hever szanaszét 

'az országban dugdosva, 'elrejtve, elhanya-

golva. 

(Még régi lázsiások, tallérok, húszasok 

és más efóle ódon ezüstpénzek is vannak 

együttvéve ga-rmadáramenő számmal', a vi-

déken penészes ládafiákban, padláson, szür-

ujjbam, ttiarisnyaszárákban. Itt-ott arany-

pénzek is, rejtőznek, sőt pénzügyi szakem-

berek biztos tudása szerint az utóbbi idők-

ben mindjobban érezhető aprópénz hiány 

arra az oktalanságra vezethető vissza, hogy 

zsugort, érteljmetten, furcsa emberek-nélm-

berék zsákszámra gereblyézik össze és ku-

porgo'tják a kétfilléres bronz lés tizfilléres 

nikkel1 pénzdarabokat. Mások meg a bankó-

kait rakják egymás hátára 'és dugdossák öreg 

bibliáik, régi zsoltárok levelei közé. 

Hozzáértőik mondják, hogy ez ka-ma to-

zallanul, posványban heverő holt töke leg-

alább egy (milliárd korona. 

Hát nem Isten ellen való vétek ez? Most 

különösen, mikor a -pénz okos befektetése az 

előbbi időkhöz képest valósággal dupla ha-

szonnal jár, minden egy forint másikat fíad-

zik és hozzá, mikor a harctereken hazánkért 

verkedő fiaink erősítésére most minden nél-

külözhető krajcárnak abba a kasszába kell 

befolyni, ahonnét -a fronton győzedelmes-

kedíK véreink táplálékának, ruházatának, 

fegyverzetének s általában minden felszere-

lésiének árát készpénzben fizetik. Ahány ki-

adott kamatos száz korona; annál több ka-

tonánk páincélozódik fel s annál kevesebb 

esik sebbe, fogságba, vagy a halálba. 

Hát nem Isten ellen és nemzet ellen való 

vétek, ilyen zivataros Ítéletidőkben rajta 

kot jani a pénzen, ahelyett, hogy kinyitván a 

bugyellárist, odaadnék (azoknak segítésére, 

'akiket ma legjobban illet: saját szerette-vé-

reinkkek, katonáinknak, akik .majd különben 

is visszahozzák ezt győzedelmesen, kama-

'tos-kamiatostul. 

Akiket e iszózátuinfc illet, értsíéik meg 

szemrehányásunkat. Ne zsugoriskodjanak 

tovább oktalanul és hazafiatlanul. Térjenek 

meg. Tegyék jóvá eddigi vétkeiket. Még 

most nem késő. 

Az öregek gondoljanak az ifjúkra, 

gondoljanak a jövendő nemzedékre és kissé 

szFgyéljek magukat az iskolás gyermekek 

előtt, akikről az a Ihir jön országszerte min-

denfelől, hogy összeálltak ós oisztályonkint 

egy-egy hadikölcsönt jegyeztek. 

Az öregeik ne legyenek kisebbek, mint 

aminő nagygyá lettek a kicsinyek az ezer-, 

éves haza újkori történelmében. 

Az ifjak lelkes, jó példáját kövessék az 

öregek. A heverő egy milliárdnak napfénybe 

kell kerülnie a haza érdekében. 

Jegyezzen mindenki hadikölcsönt. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara 
körlevelet intézett -a keriiletbeli ipartestüle-

tekihez, kereskedelmi társulatokhoz és-a ka-

mara tagjaihoz, hogy a hadikölcsönjegy-

zést a kereskedelmi és ipari érdekeltség kö-

rében minden telhető módon propagálják. A 

felhívás biztatást tartalmaz oly irányban is, 

hogy a kedvező kereseti alkalmakkal rendel-

kező ipari és kereskedelmi vállalatok az al-
galmazottjaik és munkásaik kölcsönjegyzé-
sét saját áldozatkészségükkel is mozdítsák 
elő. Követendő példa gyanánt említi ugyanis 

fel a kamara több szegedi iparvállalatnak 

azt az eljárását, amellyel a most kibocsá-

tásra kerülő 6% hadikölcsön kötvényekből' 

egy-egy 100, vagy 50 koronás névértékűt 

minden oly alkalmazottja s munkása szá-

mára jegyez, aki a kötvény értékének letör-

lesztéséire hajlandó. A -lombard i-rozás mellett 

Való jegyzéshez szükséges 20%-o-s tőke-

befizetést a vállalatok ajándékképen adják 

'a munkásaiknak és ezzel (hármas célt szol-

gálnak. Elsősorban hozzájárulnak a hadiköl-

csönjegyzés sikerének fokozásához, másod-

sorban közremunkálnak a hadikölcsönkötvé-

nyek népszerűsítéséihez és igen széles kör-

ben való elterjesztéséhez, harmadsorban 

pedig a munkásoknak némi előnyt is nyújt-

va: őket a takarékoskodásra ösztönzik. — 

Mindhárom cél megérdemli az áldozatot, a 

melyet a munkaadók hoznák és amely gyü-

mölcsözhet is abban az elismerésben, amely 

a hazafias elhatározás nyomában bizonyára 

minden oldalról meg fog nyilatkozni. Vi-

szont számíthatni arra is, hogy az alkalma-

zót iák, akiknek munkaadóik jóakarattal le-

hetővé teszik, hogy a kölcsönkötvényeklhez 

előnyösen hozzájuthatnak, -készséggel fognak 

a kínálkozó anyagi előny kedvéért i-s a hadi-

kölcsön papírok értáklcínekj fetörlesztésében 

megnyilatkozó hazaifials cselekedetben részt-

venni. A szegedi kereskedelmi és -iparkamara 

ezúton- hívja fel kerületének érdekeltségét 

a jóratörekvő akció támogatására'. 

Kérdést intéztünk ebben az ügyben a 

Magyar Kender- és Lenipar r.-tAíoz, a Sze-
güli Közúti Villamos igazgatóságához és 

'több vállalatihoz. Mindenütt azt a felvilágo-

sítást -kaptuk, Ihogy abban az eset-ben, ha az 

összes munkaadók (hozzásegítik az emiitett 

módon a munkásokat h-adikölc-sönkötvények 

megszerzéséihez, -attól egy vállalat sem fog 
elzárkózni. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a vá-

rosi tanács csütörtöki -ülésén ismertette, 

hogy a város az első és második hadiköl-

csönt e -két-két milliót, a harmadikra három 

millió -koronát jegyzett. Javasolta, hogy a 

negyedik Ihadikölosönre isírriélt három millió 
koronát jegyezzen ia -város a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Banknál. A itanács -egyhangú-

lag magáévá tette Balogh Károly javasla-

tát. 

A főispáni hivatalban a hadikölcsön-

jegyzéseik összege eddig két millió koronát 
tesz ki. A Szeged-Csongrádinál három, a 

Szegedi Kereskedelmi és Iparbanknál két 
millió kétszázezer, a Szécsi banknál 800.000 

koronát jegyeztek. 'Ha ezekhez hozzászámít-

juk a többi bainkok-nál eddig eszközölt jegy-

zéséket, a szegedi jegyzések végösszegét 

már is becsülhetjük tiz millióra. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

felhívására a szegedi iskolákban is megin-

dultak a Ihá d ikö-lic sö rrje-gy zé se-k, amelyek 

már eddig is szép eredményeket tüntetnek 

fel. -Nem-csalk a tanulók adakoznak, ha-nem a 

növendékek utján a szülök -is nagyobb ösz-

szegü hadikölcsönt jegyeznek az iskolákban. 

A harmadik kerületi állami polgári fiúiskolá-

ban Joó Iim're (I. e.) 500, Kertész tem (II. a.)< 

200, Csonka Ferenc, Vecsernyés Imre (IV.) 

100—100 és Rosenberg Béla IV. osztálybeli 

tanuló 50 -koronát jegyzett. 

A hetedik hadtest parancsnoksága -ki-

váló módom tett tanúságot haza-fia-s készsé-

géről. -Ugyanis Jitg Hugó vezérkari őrnagy 

kezdeményezésére a parancsnokság a had-

test keretéhez tartozó összes katonai szer-

vezeteket felh-ivta, hogy a -katonaságot a 

most kibocsátás alatt -levő negyedik hadiköl-

csön közgazda-sági és hazafias jelentőségéről 

megfelelőkép instruálják és hogy annak si-

kere érdekéten propagandát -fejtsenek ki. 

ÍKIIÍÜÍ 

legyezheti 

a Szegedi Kereskedem 
ds Iparbankedl 
Szeged, Klauzál-tér 2. szám, 

Hadikölcsön legelőnyösebb feltételű 
lombardirozással is jegyezhető. 

Május 5-ig (péntekig) a 6%-os 
hadikölcsön minden 100 korona 
után 97 kor. 20 fill. 

az 572%-os pénztárjegy kölcsön 
minden 100 K után 91 K 90 fill. 

Május 5-től az árfolyam 30 fil-
lérrel drágább. 
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Jegyezzen hadikölcsönt 
a főispáni hivatalban. (Városháza, I. emelet ajtó 18. sz.) 


