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Válasz a cseheknek 
Ha visszatekintünk a hadikolosön jegy-

zési icejérek lezajlott négy hetére, az ered-
mény nem hagy kétséget afelől, hogy a ma-
gyar nép ismét megnyert egy csatát. Mi már 
régóta tudtuk azt, hogy a magyar véráldo-
zat túlhaladta Ausztria népeinek hasonló tel-
jesítményeit, ahhoz sem kellett bővebb vizs-
gálódás, hogy ugyaneat gazdasági tekintet-
ben is megállapátsuk. 

A harcoló had'sereg és az itthoniak élés-
kamrája kezdettől fogva Magyarország volt. 
Ha eddig sem vontuk meg támogatósunkat 
ezektől, természetesen ezután sem tesszük, de 
nem is tehetjük, mert azzal csak saját vé-
reinket gyengitenénk. Efe volt jórészt lélekta-
nilag a magyarázata annak, hogy hadiköl-
cscneink mindig fényesen sikerültek. Ezt az 
erl 'osi erőt nem befolyásolhatja semmiféle 
tár.;; fás és elfogult kritika, a magyar nép 
T v. ..én elmondhatja, hogy kötelességét min-

hivén teljesítette, 
'sodálkozásunkat kell kifejeznünk azon, 

.úrékor egres, főleg osztrák nemzetiségi ban-
.couról tízt halljuk, hogy a hadikölc-sönökben 

•n méltón, nem erejükhöz mérten vettek 
részi. azú sohasem oncoltuk volna, hogy a 
hadik:'1 ront n é m i . r e m z e t i s é g ennyire el-
fogultan kezelje. Nemcsak mint hazafiak nem 
tud k felmelegedni, de rossz üzletemberek-
nek '.a bizonyultak. Mert vájjon lehetett-e, 
van-e jobb és 'biztosabb üzlet a hadikölcsön-

? Hol találhat másutt most a tőkés pénzé-
le gondtalanabb elhelyezést, nagyobb fix .iCiC 

kamatozást! 
A pénz, az üzlet nemzetközi; a központi 

hatalmak jó papír jai t ah: antant államok sem 
vetik meg, példa erre Franciaország, amely-
nek lapjaiban gyakran olvashatunk idevo-
natkozó hirdetéseket. H á t ha még azon sem-
leges közvetítésekről tudnánk, amelyek most 
az orosz fegyverszünet reményében történ-
tek. 

A magyar nemzeti lojalitását dicséri, 
hogy a hóhorn alatt sem yezette más, mint 
tiszta hazafiság, ez volt a rugója mindig ver-
és anyagi áldozatainak. Győzött a harctere-
ken és győzött a hat hadi kölcsön bon. A hete-
dikben' is győzni fog és ezzel ad méltó vá-
laszt a falánk szomszédos ellenségnek. 

A. hivatalos lap pénteki stzáma közli, 
hogy a pénzügyminiszter a VII. hadikölcsön 
alkalmából kibocsátott járadékkötvényekre 
nézve megállapított aláirási határidőt decem-
ber 31-éig meghosszabbította, A pénzügymi-
niszter megállapította az uj aláirási árfolya-
mot is, amely a hat százalékos kötvényeknél 
90.60, az öt éa fél százalékos járadékkötvé-
nyek'nél 01.71 korona, A pénzügyminiszter el-
rendelte azt is, hogy az 1914. augusztus elseje 
előtt elhelyezett takarókbetétek, valamint a 
moratóriumi korlátozások alá eső betétek tel-
jes összegükbe® igénybe vehetők. 

5zeged burgonyaellátása 
Nincsen elegendő vasutikocsi. — Faygos krumplit fogunk kapni. 
Szemlélve az országban 'megjelenő napi-

lapokat megállapitihatjuk, hogv nincsen egyet 
len varos, ahol azonos mizériák ne lennének, 
mint Szegeden. Mindenütt rettegnek az em-
berek a téítől, a hidegtől, a szenvedéstől, az 
élei.•:: 'iányrő;. a sötétségről. Mintha meg-
akadt volna ím'' . m vérkeringése a közgazda-
ságnak. a va;,„.;.ak. A forgalmi akadályok 
úgyszólván óráról-órára torlódnak. A vona-
tok 8—10 órás késésekkel köziekednek. Te-
heráru szállításra kocsikat a legalazatosabb 
instanciák mellett sem lehet kapni és igy a 
kereskedelem, árutovábbítás szinte agyon 
van ütve. Az élelmiszerek, élők szállítása 
még csak megy valahogyan, hogv meddig? 
Mérvadó körökben is igen pesszimisztikusan 
és begombolkozva beszélnek erről a kérdés-
ről. El lehet képzelni ezek után. hogy Szeged, 
közélelmezése és szénnel való ellátása körül 
a legsúlyosabb gondok lépnek előtérbe. 

A lisztellátás kérdését pénteken tettük 
szóvá és emellett kötelességünk a közönség 
érdekében felhívni az il.etékesek figyelmét, 
nogy a tömegélelmezési cikkek második leg-
fontosabb áruja, a burgonya ügve még sincs 
elintézve, a lakosság nincs ellátva. A helyi 
piacról eltűnt teljesen és ma. a közönség ugy 
áll, hogv a pénz ígérete mellett sem kap bur-
gonyát. Nem egy-két vagon beérkezését sür-
getjük ezúttal, hanem az égész kiutalt meny-
nv.ség mielőbbi leszállítását. Sürgetjük és 
követeljük annál inkább, mivel az eddigi hi-
deg időjárás mellett már úgyis eleget szen-

vedett a szállításra váró és szállítás alatt 
levő burgonya. Ha a város közéleiemezési 
szerve elmulasztja a kedvező pillanatot meg-
ragadni az enythültebb időjárás alatt, esetleg 
az egész szegedi burgonyaellátás hiábavaló 
lesz. f agyos , romlott burgonyával nem lőhet 
a lakosságon segíteni. Az a közönség meg-
károsítása lenne csupán, a cél tévesztésével. 

Minden kigondolható eréllyel raj ta kell 
tehát lenni, hogy a város burgonvasziikség-
lete hamarosan Szegedre kerüljön. Szállítás-
ra alkalmas kocsikat legcélszerűbb lenne a 
'hadvezetőségtől kérelmezni: az Országos 
burgonyaközvetifő Irodát pedig feihivni, 
hogy kiutalásait oly helyeken eszközölje, a 
hol a burgonya fel is lelhető és el is szállít-
ható. Tudomásunk van ugyanis, hogy a köz-
vetítő iroda 4—500 vagon burgonyára ad 
diszpozíciót oly helyekre, ahol az ügynökei 
a negyedrészét sem képesek felhaitani, illet-
ve beszállítani a kivánt mennyiségnek. Mi 
származik ebből, heteken át tartó levelezés, 
átutalás, utánjárás, ujabb kocsik után való 
futkosás s az eredmény a nincstelenség. Ez-
zel ped;g bőven el vagyunk látva. Tudjuk, 
hogy a közélelmezési hivatalnak egv cseppet 
sem rózsás a helyzete a jelenlegi nyomasztó 
viszonyok között, azonban a közönségé sem 
az. sőt a legkevésbé nem az. Nincs tehát 
más hátra, mint sürgős közbenjárással elejét, 
venni azoknak a bajoknak, amelvek a köz-
élelmezés terén máris aggályos jelenségek-
ként mutatkoznak. 
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VII. m a g g a r badíltölt sön 
hivatalos aláírási balga. 
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A helyi rekvirálásokra számítani már 
alig lehet. Hiszen köztudomású, hogy Szeged 
környékén különösen silánv volt az idei bur-
gonyatermés és ha egy-két birtokosnak, bér-
lőnek jobban sikerült is. arra bizakodni ellá-
tás szempontjából egy 120.000 lakóval birö 
városnak legalább is komikum volna. Az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal faktoraival ér-
tesse meg végre a hatóság, hogv Szegeden 
még élnek az emberek s az ellátásukat épen 
olyan joggal és jogon követelik, mint akár 
Budapesten avagy Bécsben. 

Bratíanu lemondott. 
BERLIN, december 14. A National Zei-

tung jelenti: Bratíanu román miniszterelnök 
bejelentette lemondását a királynak. Ennek k 

oka a washingtoni távirat, amely szerint ki-
látástalan Románia megsegítése. 

Ujabb 50.000 tonna hajó-
tér elsüiyesztése. 

— Megtorpedózott segédeirkáld 
és csapatszállító gözös. — 
Berlin, december 14. Tengeralattjáróink 

a Földközi-tengeren ujabban tizenkét gőzöst 
és hat vitorlást süllyesztettek el. összesen 
több mint 50.000 bruttó regiszter tonna tar. 
tatommal, A hajók legnagyobb részét, bár 
buvárhajóvadászok és rombolók kisérték, a 
kisérő menetből lőttük ki. A kisérő hajók vé-
dőtüzelése hatástalan maradt. Az Olaszor-
szágba és a különféle harcterekre irányuló 
forgalmat érzékeny veszteség érte. Az elsül-
lyesztett hajók között volt egy nagv csapat-
szállító gözös. mely Olaszországnak vitt csa-
patokat. Egy másik nagy gőzösnek Szalomki 
volt a rendeltetési helye. Az elpusztított ha-
jók között volt továbbá az 5285 tonnás Ka-
rema nevű angol, a 4732 tonnás Kohistan, á 
4159 tonnás Ovid nevű angol gőzös, végül 
egy legalább 8 ágyúval felfegyverzett segéd-
cirkáló, melynek legénysége a hajó süllyedése 
közbe® jelentékeny veszteséget szenvedett, 

A tengerészeti vezérkar főnök*. 

Az ipari üzemek megállottak 
Szevillában. 

(Bern, december 14. Lyoni lapok jelentik 
Sevillától, hegy ott a szóm hiány és a viilla-
mosvilógitás korlátozása következtében az 
ipari üzemek megállottak. Emiat t zavargá-
sok törtek ki, 130,000 munkás gyűlt össze a 
Nuevs-téren, majd behatoltak a gyárakba. 
További részletek hiányoznak. " 


