
Szeged, 1916. május 17, DÉLMA G YÁKOHSZAJ0 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A hadikölcsön és a magyar nép 
áldozatkészsége. 

Ismeretes, hogy a nép széles rétegei 
mily megható áldozatkészségről tettek tanú-
bizonyságot mind a három előző hadikölcsön 
alkalmával. Mindannyiszor számosan akad-
tak, akik sokalották az állam által felaján-
lott kamatot és készeknek nyilatkoztak pén-
züket kamatmentesen a hadikölcsön papír-
jaikba elhelyezni. Sokan, akik pénzzel nem 
rendelkeztek, értékesíthető tárgyaikat aján-
lották fel a hadikölcsön céljaira. A nemzetnek 
ez a hatalmas felbuzdulása és a legszélesebb 
rétegek részvétele a hadikölcsön jegyzésben 
olyan sikerhez juttatta a három előző ki-
bocsátást, amely barát és ellenség előtt egy-
aránt a legszebb fényben mutatta be a nem-
zet áldozatkészségét és gazdasági erejét. 

A negyedik hadikölesönt is nemzetben 
lakozó nemes erkölcsi erők nagy lendülettel 
viszik a teljes siker felé. A bevonulási pa-
rancsra népfelkelőink százezrei lelkesen, vi-
rágosán vonulnak a harctérre, a negyedik 
hadikölcsön aláírási felhívását pedig nyomon 
követi a nemzet pénzerejének a legapróbb, 
a legelrejtettebb falvakra is kiterjedő moz-
gósítása. 

Hogy népünk mily nemesen és példa-
adóan gondolkozik a nemzet nagy harcának 
közepette, arról ezúttal is számos példa tesz 
tanúbizonyságot. Most is akadnak olyanok, 
akik sokalják a kamatot, amelyet az állam 
nyújt az oly nemes célra az ország védel-
mére szükséges kölcsön után. Lélekemelő és 
megindító esetek ezek és világosan mutatják, 
hogy a nemzeti létünkért folyó nagy küz-
delem mily magasra fokozta népünk áldozat-
készségét. Meg kell azonban értetni népünk-
kel, hogy a modern magyar állam a nemzet-
védelem céljaira szükséges összegeket nem 
kívánja ellenérték nélkül polgáraitól, bár 
köszönet és elismerés jár az önzetlen áldo-
zatkészségnek minden ilyen nagylelkű meg-
nyilatkozásáért. A magyar állam busás ka-
mat ellenében, csak kölcsönt kér fiaitól, és 
kölcsön kéri elsősorban az amúgy is gyü-
mölcsözetlenül heverő tőkéket, hogy igy a nem-
zet gazdasági erejét minél szervesebben és 
céltudatosabban használja fel a nemzetvéde-
lem és jövő fenmaradásunk, tehát mind-
nyájunk érdekében. 

Ép ily lélekemelő jelenség, hogy a ha-
zájától távol élő magyarban is felbuzog a 
hazafias érzés és részt kér magának a nem-
zet pénzügyi erőfeszítésében. Nem szólva az 
Ausztriában és Németországban élő honfi-
társaink -lelkes jegyzési készségéről, meg 
Amerikában élő és tőlünk a tengeri közle-
kedés bizonytalansága miatt úgyszólván tel-
jesen elszakított magyarok is mindent meg-
próbálnak, hogy badikölesönre jegyezzenek. 
Ily példák nem maradnak hatás nélkül a 
haza ölén minden jóban részesülő polgárokra 
és az ittbonlévőket polgári kötelességük 
fokozott teljesítésére ösztönzik. 

— Interpelláció Bécsben. Tisza Jevele 

miatt. Bécsből jelentik: A községtanács keddi 

ülésén dr. Dm képviselő interpellációt inté-

zett Weisskirchner polgármesterhez, gróf 

Tisza István ismert (levele miatt, amelyben 

a közös vámterület 'kérdésével foglalkozott. 

Drn azt 'kívánta, hogy figyelmeztessék gróf 

Stürgh miniszterelnököt, hogy a kiegyezés-

nél nagy figyelemmel legyen az osztrák 

érdekeik iránt. A polgármester azt válaszol-

ta az interpellációra, hogy tudomására hoz-

za a 'miniszterelnöknek az ügyet. 

— A szerdai közgyűlés ügyel. A szerdai 

közgyűlés fontosabb tárgyaival kedden dél-

előtt foglalkozott dr. Cicatricis Lajos főispán 

elnöklése alatt a városi tanács. Balogh Ká-

roly pénzügyi tanácsos bejelentette, hogy a 

'íőldmivelésügyi miniszter a hatóság felter-

jesztésére ezer métermázsa tengeri vásár-

lására az összes törvényihatóságok területé-

re a jogot megadta. 'Bejelentette Balogh, 

ihogy a város eddig a se*rté£hizla]ás.roéEaira 

.szükséges tengerit ne.ni tudta beszerezni. 

Ahoz,-hogy'.a város ötezer család élelmezé-

séről gondoskodjék, legalább kétezer sertést 

kellene .hizlalni. Ajánlat is érkezett, amely-

ben vállalkozók kijelentik, hogy 'hajlandók 

a város részére kétezer sertést hizlalni és 

kilónkint 3.80 koronáért átengedni, ha a 

város a szükséges tengeri-mennyiségről 

gondoskodik. Javasolja, hogy a közgyűlés 

irjo.n fel a miniszterhez és kérje, bocsássa 

a város rendelkezésére a kétezer sertés 'hiz-

lalásához szükséges mennyiséget. Az elnöklő 

főispán niegigérte, hogy személyesen fog 

interveniálni a minisztériumban, hogy a vá-

ros mielőbb tengerihez jusson. — A közgyű-

lés tudvalevőleg ihusz százalék drágasági 

pótlékot szavazott meg a közigazgatási al-

kalmazottak részére és az összeget nyom-

ban íolyósittatta. Egyben azzal a .kérelem-

mel fordult a belügyminiszterhez, ihogy a 

városi kocsisok és bábák drágasági pótlé-

kának költségeit a belügyi tárca terhére 

vállalja. A miniszter a kérelmet elutasította, 

mire a város 5600 korona drágasági pótlé-, 

kot a kocsisoknak és bábáknak kiutalt, ami-

hez ,a tanács szerdán kikéri .a közgyűlés utó-. 

lagos jóváhagyását. — Jelentettük, hogy a 

városi tanács hétfőn azt a határozatot 'hozta, 

hogy Szalay Antal rokkant színész 'kérvé-

nyét, amelyben állandó jellegű .kabaré-elő-

adások tartására kér engedélyt, pártoló ja-

vaslattal terjeszti .a közgyűlés elél Kedden 

isimét tanácsülés volt, amelyen azt a (hatá-

rozatát hozták, hogy .mielőtt az engedély? 

megadnák, a szervezeti szabályrendelet ha-

todik pontjának módosítását kérik a kultusz-

minisztertől. Ebben az ügyben hat év előtt 

.már történt intézkedés, de a miniszter a 

módosítást mindeddig, nem hagyta jóvá. A 

tanács most az elnöklő .főispán indítványára 

kimondotta, 'hogy a kérvénnyel- kapcsolatban, 

javasolni fogja a szerdai .közgyűlésnek, hogy 

intézzen feliratot a miniszterhez és kérje a 

szabályrendelet módosított paragrafusának 

sürgős jóváhagyását. — Balogh Károly pénz 

'ügyi tanácsos bemutatta az élelmiszer-üzlet 

április havi számadásáról és a város által 

a negyedik hadikölesönre jegyzett három 

millió koronáról tett jelentést. 

— Vozáry mérnök nyugalomba vonul, 
Budapestről jelentik: Vozáry Pál főmérnök, a 
földmivelési minisztériumba beosztott katasz-
teri felügyelő, még néhány héttel ezelőtt az 
ország legnépszerűbb ierfia volt. Kísérletei-
től, melyekkel az idő járását akarta szabá-
lyozni, s szétkergetni az esőgyüjtő fellegeket, 
a vérmesebb képzeletuek a csodák eljövete-
lét várták. A szaktudomány képviselői, az 
ország első fizikusai, kiket a földmivelésügyi 
kormány Vozáry kísérleteinek megvizsgálá-
sára kiküldött, sajnos hamar lelohasztották a 
nagy bizakodást. Szakvéleményük meglehe-
tős megsemmisitően hangzott. Vozáryra an-
nál fájdalmasabb lehetett a tudósi szakvéle-
mény, mert a minisztérium attól tette füg-
gővé, hogy anyagilag támogatja-e kísérleteit, 
vagy nem. Kissé gyors egymásutánban, de 
hihetőleg okozati összefüggés nélkül történt 

most, hogy a minisztérium felszólította Vo-
záry t, hogy, adj a be nyugdíjaztatása iránti 
kérvényét. Érthetővé teszi a minisztérium 
eljárását az a körülmény, hogy Vozáry 
immár negyvenhárom éve van az állam 
szolgálatában és elérte az állami tisztviselők 
korhatárát. 

— Uj hadiadó. Budapestről jelentik: A kor-

mány törvényjavaslatot készit elő a húsz-

ezer -koronán alóli jövedelmek megadózta-

tásáról. A kormány terve szerint -a tizenö|-

ez-er, tizezer és amennyiben a megáliapitan» 

dó szükségletek íödözésére nem .lenne ele-

gendő, az ötezer koronán felüli jövedelmek 

kerülnének megadóztatás alá. Az ötezer (ko-

ronán alóli jövedelmeket a kormány nem 

adóztatja meg. 

— Kinevezés. A hivatalos lap legutóbbi 
száma közl i , hogy a k i r á l y Pártos P á l 46. gya-

logezredben tartalékos h a dn agyo t föhadnagy-

g y á nevezte (ki. 

— Markbreit Gyulát szabadon engedték. 

Budapestről jelenti tudósítónk: Elél évvel 

ezelőtt dr. Markbreit Gyula volt ország-

gyűlési képviselőt a német határom feltartóz-

tatták, .mert egy bőröndben aranyat akart 

kivinni Stockholmba, hogy magasabb áron 

értékesítse. Markbreitot Berlinbe vitték és 

hazaárullás büntette miatt folyt ellene a vizs-

gája. Ugy látszik, hogy a vizsgálat során 

sikerült tisztáznia magát, inert most a né-

met hatóságok szabadon engedték és tegnap 

éjjel megérkezett Budapestre. 

— A 7. hadtest hőselért. Budapestről je-
lentik: Auguszta kir. hereegasszony fővé-
dőségével és legmagasabb óhajára gróf Bánffy 
Miklós, Berzeviczy Albertné, gróf Bissingen 
Rezsőné, báró Ghillány Imréné, gróf Károlyi 
Istvánné, Lánczy Leóné, Lónyay Sándorné, 
gróf Mailáth Györgyné, Majthényi Anna 
udvarhölgy, Nóvák Mártonné, báró Orosdy 
Fülöpné, özv. báró Piret Lajosné, Révay 
Simon,- báró, Révay Simonné, gróf Te-
leki Sándorné, Zichy János gróf és gróf 
Zselensky Róbertné hétfőn délután 5 órakor 
teával kapcsolatos, kitűnően sikerült hang-
versenyt rendeztek a Dunapalota-szálló dísz-
termében a József kir. herceg vezérlete alatt 
álló 7. hadtest katonáinak jó olvasmánynyal 
való ellátása céljából. Tudvalevőleg a szegedi 
46-osok is a 7. hadtestbe tartoznak. Az ün-
nepélyen Auguszta kir. hercegasszony is meg-
jelent leányával, Zsófia kir. hercegnővel és 
több mint két óra hosszat tartózkodott a rend-
kívül válogatott, előkelő társaság körében. A -
hangverseny közel ötezer koronát jövedelme-
zett a valóban nemes cél érdekében. 

— Gyermekdélután a színházban. A Fele-
bará t i Szeretet Szövetség, m i n t megirtuik, má-

j u s 18-án és 19-én a s z í nházban fél négy ó ra i 

kezdejtteli gyermekdé lu tán t ' rend|pz( vá l toza tos 

és gondosain összeál l í tott műsor ra l . A honvéd-

zenekar megny i t ó j a u t á n Varga B a r b á l a pro-

l óg j á t Hantos I r m a sz inmüvésznő szava l ja . 

Szerepel ta műso ron h á r o m egyfe lvonásos 

s z i nmü i-s, élőkép, táncok, szava latok , énekek, 

kup lék . A gyermekdé lu t án jövede lmét a ha-

diözvegyek és á r v á k szegedi O t t hona j a v á r a 

fo rd i t j a -a' szövetség. - i 

— Azt tetszik tudni, hogy az utca nevét 
jelző táblák rendszerint ugy vannak a házak 
falán elhelyezve, hogy csak előrelátó ember 
betűzheti ki. Előrelátó ember ugyanis visz 
magával egy kis kézi létrát, odatámasztja a 
falnak, felmászik és, ha tud olvasni egysze-
riben megtudja a Tisza Lajos-köruton jár-e 
vagy pedig az akácillattól terhes Szent-
György-utcába vetette a sors beláthatatlan 
bölcs szeszélye. Szegeden állítólag olyan em-
berek is vannak, akik nem itt születtek, sőt 
azt is hallottuk, hogy nem mindenki lakik 
husz esztendő óta ebben a szép városban. 
Ezek nem feltótlen tudják, merre van a 
Vorosács-utca, vagy a Zerge-utca. Ezek -
szegények - kénytelenek létra segélyével 


