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P. Á b r a h á m Dezső
belügyi államtitkár, a szegedi volt nemzett kormány elnökének a tisziafényü és hibátlan
csengtsü nevtvei felékesítve suhogtatjuk meg.
A magyarság zengő dicsérete é^ babéios
háiKja iiietj p. Ábrahám Dezső szegedi működ é i t , aki a vörös vervilag béklyóiba bilincselt
ország s.ámára a nemzeti megújhodás szárnyait
növesztetle és a legendáshírű Horthy Miklós
fővezérrel együtt életrehivott nemzeti hadsereg
•antzdá/bu az etső magvakat hintette.
ó ?ol( • legigazabb magyarok egyike, aki a
•ötét bizonytalanság rengetsgében « kiszaba-

A nyomda t e l e f o n j a : 16-34.

Péntek, január 9.
tartják is azok elhalasztásához
semmikép sem járul hozzá.

A szegcdi függetlenségi párt szózata a II. kerületi választókhoz. — A választási biztosok. — Nem halasztják el a nemzetgyűlési választást. — A kőnéppárt is akcióba lép. — Paktum a kisgazdák é s a Keresztény Egyesülés
között. — Wekerle és Friedrich.
3 (Saját tudósítónktól.) A szegedi választókerületek között egyelőre csak a második kerületben folyik a szószoros értelmében vett választási mozgalom. Itt már küzdenek egymás ellen
a jelöltek, mig az első és harmad k kerületben
uiég mindig gróf Teleki Pál, illetve dr. Koszó
István az egyedüli jelölt. Az a nir, hogy Pálfy
Dániel a második kerületben visszalépd! a jelöltségtől, nem bizonyult valóna:. Pálfy éruekében tovább folytatják az agitaciói az öt támogató iparosok. Még mindig nem állapítható
meg azonban natározottan, hogy P. Ábrahám
Dezső államtitkárral szemben, akit a függetlenségi pártiak jelölttK a második kerületben, kit
állítanak
sorompóba
e.
kereszténypártok:
Schmiedt Ferencet-e, avagy Dobay Gyulát.
Schmiedt Ferenc eddig nem lépett vissza, süt
egy keddi gyűlésen 137 szavazattal 93 szavazat ellenében őt mondották ki hivatalos jelölt-,
nek Dobay Gyulával szemben. A kereszténypártok egyrésze — amint azt a szavazatok
aránya is mutatja — Dobay személye .körül
csoportosul. Ilyen körülmények közölt a második kerületben mindenesetre mozgalmas és híves valasziási küzdelemre van kilátás.
Vasárnap délelőtt megmozdul a második kerület függetlenségi polgársága is P. Ábrahám
Dezső jelöltsége érdekében. A függetlenségi
párt a l alábbi felhívást bocsátotta ki a jelölőgyűlésre :
Szózat Szeged város II. kerületének választóihoz I
.
•
A függetlenségi és 48-as párt, amely semrriit
sem adott fel elveiből, szinten a küzdők sorába
áll. Rendületlenül harcolunk továbbra is a
szent öreg turini remetesége által megpecsételt
eszményeinkért.
Most érkezett el csak igazán a függetlenségi
és 48-as párt ideje, amikor más politikai pártok az olcsó elvek húsából a híg meggyőződés
levét főzik.
Mi ma is változatlanul azok vagyunk, akiknek az ország közvéleménye régóta tisztel: a
magyar alkotmány sáncvédői, a magyar függetlenség őriállói, a magyar haza hűséges szerelmesei.
Nem tegnap lobbant fel törekvéseink és
álmaink tüze es nem holnap fog' kihamvadni.
Az ezeréves Magyarország erkölcsi, gazdasági, politika; és területi birtokállományának
teljességhez görcsösen ragaszkodunk, ma,
ezekben a lélekharangkondulásos időkben szívósabban, görcsösebben és elszántabban, mint
valaha.
Osi lobogónkat, amelynek hármas színét a
vér, a szeretel és a remény rakta fel,
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A választási mozgalmak.
dulás útjait vágta, magyar hittel, magyar akarattal és magyar fejszével.
Szeged városának Il-ik kerülete csak önmagát és az egész ország javára törhetetlen
eréllyel és ragyogó képességekkel teljesített
megbecsülhetetlen történelmi szolgálatot becsüli
meg, ha P. Ábrahám Dezső zászlaját, amelynek szeplőtíenségben fogantatott fehérségéhez
egy szemernyi folt sem tapad, minden poklokon
keresztül diadalra luttatja. A magyar puszták és a magyar hegyek nagy
éjszakajában gyujtsunk egymásnak jeleket villanó sok-sok pásziortíizet, melyek fölött a függetlenségi politika kiolthatatlan fényességű csillagjai : az egyenlőség, a testvériség, a szabadság virasszanak.
•

Jelölő ősgyülésünket január 11-én, vasátnap
délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési
termében tartjuk, amelyen P. Ábrahám Dezső is
megjelenik és programját ki fogja
fejteni.
Felkérünk mindenkit, férfit és nőt, aki
velünk érez és P. Ábrahám Dezső jelöltségét
' támogatja, hogy ősgyülésünkön
feltétlenül
vegyen részt.
• Éljen
P. Ábrahám Dezső
a II. kerület nemzetgyűlés' képviselőjelöltje.
Szeged, 1920 január 8.
A szegedi függetlenségi és 48-as
nevében:
dr. Becsey Károly,

i s a a a a a f a a

párt

pártelnök.
*

A most összeülő nemzetgyűlés tagjainak
választásáról szóló kormányrendelet alapján a
szegedi Ítélőtábla teljes ülése választási biztosokká és helyettes választási biztosokká a
következő bírákat nevezte ki Szeged város
területére: /. választókerületben: Választási biztos: Orosz Pál ítélőtáblai bíró. Helyettese:
Csonka Elemér ítélőtáblai bíró. II. választókerületben: Választási biztos: Scultéty István
ítélőtáblai bíró. Helyettese: Paraszkay
Gyula
Ítélőtáblai bírói címmel felruházott vezető járásbiró. III. választókerületben:
Választási biztos:
dr. Masa János táblabíró. Helyettese: Molnár
István táblabíró. A választók figyelmét ezúttal
is felhívjuk arra, hogy a .szavazás kötelező.
Minden választó tehát, aki a választók névjegyzékében fel van véve, a választásban résztvenni köteles. A szavazási kötelezettség alapos
ok nélkül való elmulasztását 200 koronáig terjedhető pénzbírsággal, az 1919. évre kirótt
állami egyenes adó 5 százalékának megfelelő
összegű további birsággal, továbbá annak a
jogkövetkezménynek
kimondásával
büntetik,
hogy az illető a legközelebbi választásoknál
sem választójogot nem gyakorolhat, sem a
törvényhozás tagjává nem választható.
*

Budapest, január 8. (M. T. I.) A Pesti
Hírlap jelenti: Egy-kéi nap óta ismét hirek
terjedtek el, hogy jacuár 25-é^é kitüzötl nemzetgyűlési választásokat el fogjak halasztani
Arról értesülünk, hogy esek a hírek nem felélnek meg a valóságnak, á választásokat' a
kitűzött időben a megállapított keretekben meg-

a

kormány

Budapest, január 8. (M. T. I.) A Nap jelenti:
A közóppárt, amely eiedetiletí nem kiván a
választásokban is résztvenni, A Nap értesülése szerint most ugy határozott, hogy a maga
részéről is felveszi a harcot. A kOzeppárt 50
jelölttel indul a küzdelembe. Jelöltjei között
vannak Toln-jy Kornél MÁV igazgatója, báró
K3zy József nyugalmazott államtitkár és gróf
Hadik János.
Budapest, január 8. (M. T. I.) A Keresztény
Nemzeti Egyesülés ée a Kisgazdapárt között
30 mandátumra nézve megállapodtak. A tárgyalást ma folytatják. Az a törekvés, hogy
még. legalább 70 kerüíetre nézve megállapodjanak, a többit pedig szabadküzdelem versenyére bízzák. A kereszténypárt a középpárttal,
hír szerint, semmiféle választási tárgyalásokat
nem folytatott és nem is óhajt a Kisgazdapárt
tudta nélkül folytatni. / páktumos tárgyalások
valószínűleg e hét végén befejeződnek és vagy
ujabb 10 kerületre várható még megállapodás,
amelyből minden pártnik 5—5 kerület jutna,
ugvszintén bizonyosra vehető, hogy a nemzeti
ki-.ebbségek részére biztosítandó 9 kerület ügye
is simán el fog intéződni. Mindkét párt teljes
jelöltlistája a-jövő. hét elején nyilvánosságra
kerül.
Budapest, január 8. (M. T. I.) Budapesten a
Belvárosban izgalmas választási harc készül.
Friedrich István hadügyminiszter és Wekerle
Sándor versenyeznek a mandátumért. A kerületne!: mintegy 12.000 választója van. Mindkét
tábor erősen dolgozik.

Támadás a magyar kormány
ellen az osztrák pénzügyi
bizottságban.
—

Vita

Nyugatmagyarországról.

—

Bécs, január 8. (M. T. I.) Az osztrák nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának ülésén Gürtler
keresztényszocialista képviselő kifogásolta, hogy
a kancellár nem emiilelte beszédében Magyarországot. fgen nagy súlyt kell rá helyezni, —
mondotta Gürtler — hogy Magyarországgal a
lehető legrövidebb idő múlva barátságos szomszédi viszonyban éljünk és hogy megteremtsük
a mindkettőnkre nézve
hasznos gazdasági
összeköttetéseket.
Dr. Bauer megjegyezte Gürtler fejtegetéseire,
hogy az ő pártja is kifogástalan jó viszonyt
kiván a két áilam között. A Magyarországhoz
való jó viszony megteremtését azonban megnehezíti az, hogy a fontos kérdések egész sora
függőben van még Magyarország és Ausztria
között.
A magyar kormány most sem számo! azzal
a körülménnyel, hogy a szövetsiiges hatalmak
Német-Nyugatmagyarország egy részét ujabb
nyilatkozattal Németausztriához csatolták. Ennek
azonban legelső feltétele az, hogy a magyar
csapatok kivonuljanak Nyugatmagyarországból
és hogy az országban helyreálljon a vélemények
harcában a teljes függetlenség. Beszédének
további során hevesen megtámadta dr. Bauer
a mostani m3gyar kormányt, amelyet azsal
vádol, hogy ügynökei utján
beleavatkozott
Ausztria b e l s ő viszonyába. A bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy megkezdi a pénzügyi törvény részletes vitáját.
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TELEFON, TÁVIRAT.
UJ főispánok.
Buaaptst, január 8. (M. T I.) A kormány
Gaal Baranya-. Somogy- és Tolnamegyék
kormánybiztosát, Horvápi Bálint győrmegyei
és győri, Perczel Mórieot komirommegyei és
lorráromi, Szontágh Jenőt mosonvármrgyel
kormánybiztos-főispánokat
ezen
állásoktól
szolgálataik elismerése mellett felmentette.
Dr Batlay Dezsőt Tolna- és Somogy , Daranyi
Kálmánt Komárom- és Győr-, dr
Zsemben
Istvánt Mosonvármegye kormány&iztos-főispánjává kinevezte!

Wlasaich a magyar birói karról.
Budapest, január 8. (M. T. I.) Ma. délelőtt a
közigazgatási biróság báró Wlassich Gyula elnöklete alatt megnyitó ülést tartott. Az elnöki
megnyitó kiterjeszkedett mindazokra a politikai
kérdésekre, amelyek a magyarságot jelenleg
foglalkoztatják. Nyugodt önérzettel állapítja meg
az elnök, hogy a magyar birói kar óriási többsége beesflle'esen teljesítette azt, amit töle a
•agyarság várt. Most nagyon komoly feladatok
előtt állunk, mindenekelőtt be kell igazolnunk,
hogy a magyarság a Duna völgyébe öntudatos és
tevékeny nacionalizmussal magyar akar maradni, mely kifejti mindenütt életerejét, ahol
csak egy magyar van. Nekünk mindent el kell
követnünk, hogy az .egész
müveit yilág
lássa, hogy* mi nem estünk kétségbe még a
világtörténelem legsujtóbb, mi
nemzetünket
porig lealázó igazságtalansága miatt sem. A
jövőben — igy fejezte be szavait — nem fogunk beleesni a reakció útvesztőjébe, de nem
engedjük meg a demagógia szélsőségeinek
szertelenségeit sem. Minden tudásunkkal szolgálnunk kell azt a nagy célt, hogy az erőszakosság és jogfosztás helyébe visszatérjen a
teljes jogállapot rendje, hogy Magyarország
ismét jogállam lehessen.

Állásvesztésre itélt tanárok.
Budapest, január 8. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Benedek Marcell, Pécsi Jenő,
dr. Selimann Rezső főgimnáziumi, dr. Király
György főreáliskolai, Kosáry István, dr. Beke
Ödön, dr. Böszörményi Sándor, Schuber Mátyás, Samu Lajos főgimnáziumi tanárokat a
proletárdiktatúra alatti magatartásukért állásvesztésre itélte, nevezettek ütévig tanári állásba
j.őm alkimazaliatók.

Bonteset képviselő ftTtóötsTSsábóf megtudjak,
hogy a válaszfások végtelen nagy terrorral
folytak, a legnagyobb terror Besszarábiában
dühöngött,
ahol botazássat.
bilinccsel, a
feltétlenül össze kell hívni. A Daily News érDnyeszterbe
való
dobással
némították
ét «
tesülése szerint a tanács össze is fog ülni Pánemzetiségeket.
risban, még pedig Wilson fogja összehívni,
Serbescu képviselő felvilágosítást kért a nagyaki ezt a kötelezettséget a békeszerződésben
magára vállalta.
Franciaország
megbízottja í szebeni összeejkívéfről, melynek célja Maniu
Bourgeois lett. Nagybritánnité lord Curzon, . megölése volt. Jellemző, hogy az összeesküvők
Olaszországé Scialoja. Az Egyesült-Államok a között mindössze egy magyar, á többi román
jelenlegi körülmények között természetesen nem volt.
képviseltethetik magukat a népszövetségi tanácsban. A népszövetségi tanács első működése M a d a m e D u b a x r v a s z e z o n l e g az lesz, hogy a Sáar- völgye bizottsági tagjait
k i m a g a s l ó b b irodalmi e s e m é n y e .
kijelölje.

Vagyondézsma Ausztriában.
Bécs, január 8. (M. T. I.) A nemzetgyűlés
pénzUgyi bizottságának tegnapi ülésén bejelentette dr. Reisch pénzügyi államtitkár, hogy javaslatot fog beterjeszteni a vagyr ndézsmáról.
A háború előtt szerzett vagyonra 15 százalékkal kevesebb adót fog javasolni, tizentötezer
koronánál kisebb vagyonnál I—1 családtag
részére 5000 koronát mentenek fel a vagyonadó
alól. Az adótétel 5 százaléka 65 százalékig
emelkedhet. A tízmilliónál nagyobb vagyonadónál az adó egyharmadrészét készpénzben
kell kifizetni', a többi törleszthető, a harmadik
részét hadikölcsönnel is lehet fizetni, amit 75
százalékos árfolyammal számítanak be.
t
—

Az

oroaz

bolsevisták

békeajánlata.

Budapest, január 8. (M. T. I.) Berlinnek
Helsingforsból jelentik: Amerikának a Balti
tartományokba küldött képviselője Londonba
utazott a bolsevikiek békeajánlatával, mely a
terror azonnali megszüntetését és a forradalmi
törvényszékek feloszlatását igéri.

Lázadás Írországban.
Básel, január 8 M. T. I. Daily Mail és a
Daily Telegraphe dublini tudósítói megerősítik,
hogy Írországban, hol ismét felütötte a fejét az
anarchia és az Anglia ellen való lázadás, a
helyzet nagyon komolyra fordult. Az angol
csapatok alig tudják a rendet fentartani. Az
alkirály nem mer eltávozni kettős drótsóvénnyel
körülvett palotájából, mert a lázadók összeesküdtek ellene és az életére törnek.

Mindenféle panama a
román nemzetgyűlésen

Budapest, január 8. (M. T. I.) A román kamara egyik legutóbbi gyűlésén Marinescu felLondon, január 8. (M. T. I. szikratávirata.) i világosítást kért arról, hogy mikép történt a
Az adriai ügy kedvező megoldásának kilátásai Magyarországból behozott állatállomány szétegyre javulnak. Tegnapelőtt Nitti miniszter- osztása. Kérdésére választ nem kapott.
elnök tanácskozott Lloyd George-iwI. A Timis
Pasujca bánáti képviselő szintén csak áltaszerint valószinti az, hogy Londonban végle- lános válaszokat kapott arra a kérdésére, miért
ges egyezményre lehessen jutni és a mostani kap Barsan Zakariás, a kolozsvári egyetem
megbeszelések csupán, előkészítik a békeérte- egyik szervezője cementszállitási engedélyeket,
kezleti tanácskozásokat. Az adriai vitának leg- miért kapnak csak bizonyos urak vagonokat,
akujabb válsága inost elmúlt, amely annyiszor miért kérnek az erdélyi iparügyi minisztérium
fenyegette a békét az Adria mentén.
hivatalnokai iparengedélyekért különféle pénzeket és miért vannak visszaélések a sóengeAusztria hitelszerzése.
délvek és sókiosztások körül.
Goga Oktávián erre azt felelte, hogyha másBécs, január 8. (M. T. I.) A Morgen értesülése szerint dr. Renner kancellár valószínűen hol is tör'.éntck szabálytalanságok, akkor ez a
ismét elutazik Párisba. Cc :••/ utazás akkor vá- fajbeli közösségen múlik. Egy uj állami orgalik szükségessé, ha Amerikr -m lehet rábírni, nizáció kezdete e nélkül nem is lehetséges.
hogy tésztvegyen az Ausrin.tnak adandó köl- JRVlad miniszter viszont azt mondja, hogy az
csönben. Ebben az esetben a kancellár meg- engedélyesek 90 százaléka román volt, ő arról
kísérli Párisban, hogy az antant hatalmai;., r.em tehet, hogy a románok továbbárusitották
az engedélyeket a zsidó kereskedőknek. Elszerezze meg a hitelt.
ismert, hogy a Bánátban sokan üzérkedtek .a
sóval és nem lehetetlen, hogy Christea püspök
A népszövetségi tanács.
a sószállilásndl tényleg kétmilliót keresett.
London, január 8. (M. T. 1. szikratávirata.)
Pasujca képviselő személyes kérdésben kért
A békeszerződés szombatra várt ratifikálása szót és elismerte, hogy a kormányzótanács mifolytán a békeszerződés rendelkezéseinek értcl- niszterei is lehetnek jellemes emberek, csak a
méb-;i a népszövetségi tanácsot 15 napon belül kormányzótanács van tele panamákkal

Múlóban az adriai válság.

A béke ügye.

A magyar delegáció Párisba

érkezett.

(Saját tudósítónktól.) A magyar békedefegátusok megérkeztek Párisba. Ha túlzó reményekkel nem viseltethetünk is küldetésük eredménye
iránt, bizunk abban, hogy meghallgatják őket
s ha Apponyi meghallgatásra talál, tudja maid
érvényesi'eni igazainkat. A békekörű!' hirHnk
a következők:

A magyar békedelegáció utja.
Buchs St.-Fallenből jelentik: A magvar békedelegáció délután 3 órakor megérkezétt Buchsba.
Némelauszfrián keresztül minden a legteljesebb
rendben ment.
Bécs, január 8 A királyhidai érzékeny bucsu
híre a bécsi külügyminisztériumig és az Arbetter
Zeitung szerkesztőségéig is eljutott. Thurner
Mihály soproni polgármester klasszikus beszédéről azonban egy szóval sem emlékezett meg
a bécsi sajtó. (M. T. I.)
Páris, január 8. (M. T. I.) (Havas). A magyar békedelegáció ma ideérkezett.
A Legfelsőbb Tanács által delegált polgári és
katonai megbízottak várták a vonat megérkezését, akiket nyomban Apponyi Alberthez vezették

Az amerikai szenátus nem fogadja el
a versaillesi békét.
London, január 8. (M. T. I.) A Daily Chronycle
jelenti Párisból: Wallace amerikai nagykövet a
békekonferencia ülésein titkárkénf szerepel, aki
a tárgyalásokról Washingtonba küldi jelentéseit.
Ilyenformán az Bgyesült-Államok a Legfelsőbb
Tanács kebelében lemondottak ugy a tanácskozó, mint a határozathozatali szavazatukról.
Oka ennek az, hogy az amerikai szenátus nem
hajlandó a versaillesi békeszerződést elfogadni.
Franciaországi politikai körökben Amerikának
ez a magatartása nagy megütközést kelt.

. Vajda-Vojvoda a román békéről.
Bukarest, január 8. (M. T. I.) Vajda-Vojvoda
miniszterelnök programbeszéde során kijelentette, hogy azért irta alá a békeszerződést,
hogy el ne veszítse Románia azt, amit a nemzet annyi áldozattal szerzett. A béke nem a
halált jelenti nekünk. — mondotta — hanem
Franciaország, Amerika, Angolország és Olaszország barátságát. A Bánság és Máramaros néhány községének elvesztése állandó nyílt seb
marad, de ez nem feledtetheti az elért nagy
előnyöket. A nemzetiségi kisebbségeket illetően
ezek részére minden politikai, vallási és nyelvhasználati szabadság biztosítva van.

A szerbek nem Uritik ki Bácsmegyét (?)
Bécs, jannár 8 (M. T . I ) Sándor szerb
trónörökös a t újságíróknak kijelentet 4 !, hogy
a szerbek a párisi Legfelső Tanács határozata ellenére sem ürítik ki Bácsbotrog éa
Baranya vármegyék megszállott területeit.
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Meleg tízóraik, választékos ebédek és vacso-

« csemege- es élelmiszer-csarnoka <»

töpörtő, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsük
2 2
borok, pezsgők, likőrök, sör.
«
SxoM, üszta és firoimcs kiszolgálási

KENDERES!

<BAM Bf^l N US-BŰFFÉ

ftzoirod,

F á k i t N i H ( K t f s t t p a l o t a . ) TlmHa

63*.

rák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és

Szeged, l t u január 9.
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Szivenlőtte magát
egy urileány.
(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután öt
órakor a Párisi-körűt 25. szám alatt szivén
lőtte magát Dercsényi Lenke, a szegedi űzletvezetőség központi kezelőnője. Városszerte ismerték a kedves, rokonszenves urileányt aki
amellett, hogy nehéz, robotos munkájával tisztességet, becsületet és szeretetet szerzett magának pályatársai körében, maga volt a jókedv
és elegancia. Élénk szellemességeért pályatársnői különösen ragaszkodtak hozzá és ezért öngyilkosságának hire mély megdöbbenést okozott körükben.
Dercsényi Lenke mintegy két hét óta nagyfokú idegességben és álmatlanságban szenvedett. Szeretett volna elutazni Szegedről Bécsbe,
a nővéréhez, Pachuek Mário pilotaszázados családjához. Napokon keresztül türelmetlenül várt
tőlük levelet, mig végre szerdán megérkezett a
levél. Szomorú volt annak is a hangja. Bécsben szintén nagy az élelmiszerhiány és nincsen
tűzifa . . . Dercsényi Lenkét nagyon lehangolta
ez. Idegesen sirdogált és panaszkodott efölött
édesanyjának, özvegy Dercsényi Lajos nyugalmazott százsdosnénak, aki jóságosan vigasztalgatta beteg leányát.
Délután öt óra felé Dercsényi Lenke a jól
fűtött meleg szobából, ahol a velük együtt lakó
sógora, Szendrey László pilótakapitány is időzött, átment a szomszédos fűtetlen sötét szobába. Könnyű kis bluz volt rajta és mivel ott
hosszasabban időzött, sógora beszélt hozzá:
— Lenke jöjj ki, mert meghűlsz.
— Rögtön jövök, hangzott a válasz, utána
pedig egy hatalmas revolverdörrenés.
Szendrey berontott sógornőjéhez, aki a díványon feküdt. Sógora szolgálati revolverével
magát. Néhány perc alatt kiszen( szivenlötte
' vedett.
özvegy édesanyját egymásután érik igy a
megrendítő csapások. A háború alatt tragikus
körülmények között halt meg a férje, Sándor
fia, aki főhadnagy volt, hősi halált halt és
most pillanatnyi idegrohamában életének tavaszán, egy sor irás, indokolás nélkül megvált az
életétől Lenke leánya.
Dr. Reininger Hermann kerületi tiszti orvos,
az ügyeleti rendőrtiszt mire megérkeztek, már
csak a beállott halált konstatálták. Hogy mi
vitte rá végzetes tettének elkövetésére a különben vidámkedélyü
urileányt, hozzátartozóik
még csak nem is sejtik. Menyasszonya volt
Ivánkovics Imre üzletvezetőségi titkárnak, akivel
együtt boldogabb jövőről álmodtak. Még szerdán is bent járt a „Kékcsillag"-ban és uj
toaletthez való kellékeket keresett. Most az
utolsó ruhát öltötték rá.
Hozzátartozói, kiierjedt rokonsága, pályatárs•öi siratják. Az üzletvezetőség személyzete
koszorút helyez a ravatalára, a temetésén pedig
testületileg vesz részt. A temetése pénteken
délután három órakor lesz a Párisi-körut 25.
szám alól.

Madame

D u b a r r y a szezon leg-

k i m a g a s l ó b b irodalmi

eseménye.

Briliánsokat,

használt ékszere kel,

araiig és ezüst r é g i s é g e k e t igen
ARBA.N megvételre keresünk.

MAGAS
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Fischer Testvérek j ^ S S í0"'i
M a d a m e D u b a r r y a s z e z o n legk i m a g a s l ó b b irodalmi e s e m é n y e .

Ruhakelmék, báli toalettek, crepdechinek, zephirek, vásznak legolcsóbban beszerezhetők

. A
.megrongált városi tizkoronáiok
beváltása. Dr. Rack Lipót tsnáesnok s csütörtöki tanácsülésen bejelentette, hogy a város
Magyar irók Anatole Francéhoz.
ezámviv£eége tervbevette az elrongyolódott
A M. T. I. jelenti Budapestről: A legelőke- és hiányos városi tizkoronások b e v á l t á l
lőbb magyar tudományos, irodalmi és ujság- amint az a hnszkoronásokkal is megtörtént.
i ró testű letek alulírott képviselői a következő A beváltást a szimvivőség fogja eszközölni,
a századrésznyire megállapított hiányok letáviratot küldték Anatole Franeenak:
vonásával. Dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész
Anatole Francé urnák, az Akadémia tagjának, nem látta a levonások jogosaltságát egészen
Páris.
tisztinak, mivel a város pénze nem bankjegy
Az emberiség ellen követtek el bűnt azok, hanem cssk pénztárjegy. Rack Lipót azonban
akik félrevezetvén ö n t és barátait, az ö n tollát eloszlatta a főügyész kétségeit azzsl, hogy
használják fel arra, hogy szerencsétlen hazán- „ugy sem szól ellene senki".
kat igaztalan váddal illessék a nagyvilág előtt,
— Ismét áremelést kér a villamosvasút.
ö n azt mondja az Arbeiter Zeitunghoz intézett A szegedi közúti és vaspálya részvénytársaság
táviratában, hogy tiltakozzanak a b?rbár halá- ismét áremelési kérelemmel fordult a váró*
los ítéletek ellen, amelyek magyar szocialistá- tanácsához. Legutóbb a szakaszjegyek árát 80
kat és forradalmárokat hóhérkézre adnak. Fel- fillérben, a távolsági jegyek árát p*dig 1 korovilágosítjuk Önöket, hogy nem szocialistákat és nában állapította meg a tanács. Ebből 10
forradalmárokat ítéltek halálra, hanem gonosz- fillért közlekedési adó cimen, 10 fillér pedig a
tevőket és gyilkosokat, akikkel a magyarországi városkormányzó által megállapított jóléli alapra
szociáldemokrata-párt is megtagadott minden szedtek be. A jóléti alap az alkalmazottak
közösséget. A törvényes magyar bíróság hete- segélyezését szolgálta arra az esetre, ha a
ken át való nyilvános tárgyalás és számtalan villamosforgalom
szünetel. A villamosvasút
tanúkihallgatás után hozta meg az ítéleteket, fen tartási költségei, üzembehelyezés esetén, a
amelyeket a legfelsőbb magyar bíróság átvizs- jelenlegi körülmények között legalább is 50
gált és jóváhagyott. Bennünket is méltán meg- százalékkal emelkednének. A szén ára, amely
rendít, hogy békére és nyugalomra vágyó fő- a legutóbbi áremeléskor 50 korona volt mávárosunkban halálos ítéleteket kell végrehajtani. zsánkint, ma 90 koronára, szököli fel. Ez is
Higyje el nekünk tisztelt Mester, hogy mi is
elegendő arr.\ — mondja a beadvány — hogy
boldogok volnánk, ha a halálbüntetést egya szakaszjegy árának 1 koronára, a távolságáltalán el lehetne törölni, de ez a borzalmas
jegyek árának pedig 120 koronára való felkényszerűség a7 emberiség ügyét szolgálja.
emelése indokolt legyen. A villamosvasút a
Herczeg Ferenc iró, a Magyar Tudomá- befuvarozási tarifa felemelését is kéri a váróinyos Akadémia alelnöke, a Petőfi-Társaság tól, ugyancsak a felszökött fa- és szénárakra
elnöke, Beöthy Zsolt egyetemi tanár, a Kis- hivatkozva. A gőzvasut befuvarozási dija eddu;
faludy-Társaság elnöke, RáknsLiSB5 főszer- 3 korona voit tonnakiíométerenkint, most 7
kesztő, a Magyar Tudományos Akadémia és korona dij megállapítását kéri a társaság. A
a Magyarországi Ujságirók Egyesületének tanács bizottságot küld ki' a villatno6 indokaitiszteletbeli tagja, Hojtsy P41 iró, a Magyar- nak megvizsgálására.
országi Hírlapírók Nyugdíjintézetének elnöke,
— Kolozsvár közellátási cikkeket ajánl.
Márkus Miksa, a Magyarországi Ujságirók A kolozsvári Mezőgazdasági Bank sokat
Egyesületének 'elnöke, Tury Béla főszer- ígérő átiratot küldött Szeged városának. Azt
kesztő, a Pázmány-EgyesüTéTr~Katolikus Irék írja a bank, hogyha a város képviseletére
és Hírlapírók Egyesületének elnöke.
felhatalmazó levelet ad Fapp Gábor szegedi
festőművésznek, aki Kolozsvárrs szándékozik
A katonatisztek rangsora.
A»hadügy- utazni, ugy a bank elvállalja a városnak kőminisztérium rendkívül fáradságos munka árán olaj, benzin, cukor, fa, szén, élőállatok és
elkészítette a volt honvédség és a volt közös mindenfajta élelmicikk szállHását, mert az
hadsereg tisztjeinek közös rangsorát. Ennél a ehhez szükséges szállítási eszközöket feltétlen
besorozásnál elég nagyszámú liszt már a kö- megtudják szerezni a román kormánynálvetkező magasabb rangiokozatba van felvéve, A város készséggel ad megbizó-levelet Papppéldául századosok az őrnagyok között, őrna- nak, annál is inkább, mivel pénzébe nem
gyok az alezredesek közölt és igy tovább. Az kerül s igy a város semmit sem kockáztat.
igy hallgatagon történt előléptetések mindaddig
— A kereskedelmi és ipari zsűri bizottság
nem bírnak érvénnyel, amíg a kinevezések kü- megalakulása. Az üzleti tisztesség fokozott
lön is meg nem történnek. Éppen ezért a had- védelme céljából a Kereskedelmi és Iparügyminisztérium ezen a héten a tiszti igazolókamara kezdeményezésére egy zsüribizottság
bizottságok munkájának előrehaladásához képest alakult, amelynek tagjait egyrészről a Kamara,
megkezdi az esedékes kinevezések publikálását. másrészről pedig az érdekelt testületek deleAz első ilyt n Rendeleti Közlöny e hét szombat- gáltak. A zsüribizottság január 9-én délután
ján fog megjelenni. (M. T. I.)
3 órakor a Kereskedelmi és Iparkamarában
— Megkezdik sí. adóösszelráU. Fodor tartja meg gyűlését, melyre a delegált bizottJenő tanácsnok csütörtökön bejelentette a sági tagokat ez uton hívja meg az előkészítőtanácsnak, hogy az uj esztendei adókivetés bizottság elnöksége.
előmunkálatai befejeződtek s az összeírásokat
pár napon belül meg fogják kezdeni. 10—10 M a d a m e D u b a r r y a s z e z o n legösszeíró biztost küldenek ki a kűl- és beleseménye.
területekre. Mivel a külterületekre a biztosok- k i m a g a s l ó b b irodalmi
nak kocsira van szükségük, kérte a tanácsnok,
hogy a város tanácsa a tanyai kerületek
biztosai számára hetenként három kocsit
bocsásson rendelkezésükre. A tanács a kocsik
laviltassa elsőrangtt ó r a - é s é k s z e r költségeit megszavazta.
üzletembcn Szolid á r a k ! ó r á k b a n
— Mennyiért sütnek kenyeret. Az árvizsés ékszerekben nagy ralJér.
154
gáló-bizottság a közeinapokban állapította
meg a kenyérsütés árát. Eszerint egy kilogram
kenyeret 60 fillérért lennének kötelesek a
pékek kisütni. Ezzel szemben — mint panaszszal fordulnak hozzánk — egy kilogram M a d a m e D u b a r r y a s z e z o n l e g kenyér sütéséért 1 korona 70 fillért fizettettek
az egyik Madách-utcai pékségben. Szólal k i m a g a s l ó b b i r o d a l m i
eseménye.
nyolc kilogram kenyér után 14 koronát Ha
most még hozzávesszik, hogy Ily salya
kenyérhez é—8 korona ára élesztő szükséges,
RTESÍTEM nagyérdemű pácienseiakkor megállapíthatjuk, hogy az otthon
met hogy fogászati működésemet
készitett kenyér a drága lisztirak mellstt
amelyet anyaghiány miatt kénytelen
valóban lakszusz-számba megy. A pékek azt
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.
határozták keddi gyűlésükön, hogy a sütés
árának 1 koronára való fölemelését kérik.
BARTA
Á G O S T O N
Ds mielőtt as árvizsgáló-bizottság határozott
roonOTBaaut
se
volna, egyes pékek önhatalmúlag lóval magasabb árst engednek meg magainÉÉ
KIOTÓ-UTCA 4. o
TELEFON I M i

HÍREK

^G)

Qerő és Tabár cégnél

Óráját és ékszereit

FISCtiER K, r ^ Ü . f ^ i

É

1920

DBIMAQYABORSZAO

• J •>

S Z Í N H Á Z , M Ű V É S Z E T KÖZGAZDASÁG

— J u g o s z l á v pénz a v á r o s n a k . Oröf
Csekonics Endre levelét intézett a város, tanáHETI MO8OR1
csához, amelyben értesiti Szeged városát, hogy
Péntek:
"Müvészest.
Téli lakás, bohózat Sötét szoba,
a birtokában iévö 600.000 korona jugoszláv
játék és 15 magánszám. Preroierbérlet B 24. sz
lebélyegzést! pénzt hajlandó a városnak az
Szombat: Troubadour, opera. Premierbérlet B 23. sz,
árfolyamkülönbségek megtérítése nélkül átVaáárnap d. u . : Gróf Rinatdó, operett.
Vasárnap este: Müvészest. Sötét szoba, bohózat
engedni. A gróf régi kiadású kékpénzt kér a
jugoszláv pénzért. Az ügyet Balogh Káioly Téli lakás, játék éa 15 magánszám Premierbérlet B 24.
Hétfő: ü l i bárónő, operett.
referálta a tanácsnak s miután a lejtermékek
Troubadour.
beszerzéséhez rengeteg szerb pénz szükséges, >
indítványozta a tanácsnak, hogy bízzák meg
Hosszas pihentetés után szerdán felevenitetMay R. Miksa bankcéget a csereügylet lebonyo- ték a Verdi-operát, amelyet a bodé-szinházban
lításával. A tanács az indítványt elfogadta.
ezelőtt negyven esztendővel hoztak először
— A város lisztazámlája. A May R. Miksa szinre. Akkor is tapsos este volt, csak akkor
cég, amely a város szerbiai, fájdalom, még még nem működött a jól szervezett klakk és
mo.vt sem effekluált lisztbevásárlását finanszí- akkor nem az kapta a legtöbb tapsot, akinek
rozta, most kéri a számla kifizetését. Balogh az érdekében a tenyerek összeverődtek. A taps
tanácsnok a Szeged-Csongrádival
tárgyala- nem mindig fokmérője a sikernek és a siker
sokat kezdett az fisszeg kifizetése végett. A sokszor csak látszólagos. A szerdai előídás
Csongrádi hajlandó kifizetni a lisztszámlát, ha szereplői, noha a vidéki átlagon felüli teljesíta tanács a banknál lévő 5 milliós közélelme- ményt nem nyújtottak, de az elismerésre rászolzési számlái 9 millióra emeli fel. A tanács a gáltak, mert az előadásban komoly törekvéseket
kérésnek eleget tett s igy a majd négymilliós mutatlak és két vezető szereplő oly feladat
megoldására törekedett, ami kivül esik — hanglisztszámla ki iesz egyenlítve.
. — Tápé ellátást Uér Szegedtől. A Tápéi anyaguk révén megállapítható — tényleges
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet terjedelmes szerepkörükön. Leonora szerepe drámai énekeskérvénnyel fordult a város tanácsához, amely- nőnek Íródott, mig Manrico partieja hőstenoré,
ben a szükséges közhasználati és élelmicikkekkel már pedig tudvalevő, hogy Babits Vilma koloVdló ellátását kéri. Tápé ellátása más uton le- ratur-énekesnő, mig Tihanyi Zoltán tenorja ürai
hetetlen s mert úgyis Szeged közigazgatási jellegű és ereje, terjedelme nem győzi a pariikörletébe tariozik, a városnak kötelessége a tura előírásait. Ezt legjobban igazolja az a valólakosokról gondoskodni. Balogh Károly indítvá- ság, hogy a „Streltát" t^nsponálva, B-durban
nyára a tanács hajlandó ellátni Tápét, a fő- énekelte. A tapsokra, olasz staggionc-tenoristák
bírónak azonbón össze kell íratni azokat, akik módjára, a függöny előtt egymásután kétszer is
újrázott és miután ekkor, mint mondani szoktényleg rászorultak az éielmicikkekre.
ták: „beleénekelte magát", az ismert „Fleischhacker"-áriát megfelelő akcentusokkal, eredményesen
de az előírásos , c " nélkül.
K O R Z O - M O Z I R . - T . SOK tapsot hozta,
kapott, amiben ugyancsak része volt
Igazgató: VAS5 SÁNDOR.
Babits Vilmának is, aki koloratur-énekesnő
mivolta dacára megbirkózott a vállalt és nehéz
B Teleion-szám 11—85. •
feladattal és hanganyagának megfelelően énekelte a Leonora — drámai szint és erőt igénylő
— áriáit. Mi elismerjük az énekesnő készségét,
ambícióját és vállalkozásának eredményeit, de
Pénteken, szombaton és vasárnap,
más kérdés, hogy az ilynemű vállalkozása
hangjának
és hangképzésének nem-e lesz kájanuár hó 9., 10. és 11-én.
r á r a ? Turai Emma Azucenája jóval külömb
teljesitmeny, mint volt Ciprája és alkalmul is
szollá 1 t arrw. ho:;y az énekrészben kiköszörülje
azt a csorbát, amit Carmenje okozott. Luna
J Ó K A I
C D Ó R
szerepében Halmos Gyula érvényesítette képességeit. Sikerei minden bizonnyal jelentősebbek
regénye a filmen.
lennének, ha lágyabb és simább éneklési
módra törekedne. Mátrai Ernő, mint Fernando
egészítette ki a helytálló együttest, amelyet körültekintéssel és biztos kézzel vezényelt Rádió
Rezső karmester, akinek végzett és eredményeket kitüntető munkája teljes elismerést érdemel.
Éltető eietire, buzgó és segítő faktora volt az
előadásnak, ánielynek sikeréből a jelentős rész
öt illeti.

A fehér
rózsa.

Napkeleti legenda 6 felvonásban.
Rendezte: KORDA SÁNDOR.
Főszereplők:
Várkonyi Mihály
Fenyvesi Emil
Barfos Gyula
Rátkay Márton
Sőreghy G?ula

Mglyasovszky Ilona
F.-rkas Antónia
Somoqyi Nu*i
K. D e m j é n Mari

URÁNIA

M AGY. TUD SZÍNHÁZ
BBS 7 ELEFON 872.
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Pénteken, szombaton és vasárnap,
január 9., 10. és 11-én.

Hollay Camilla s-Bánhidy Ilona
felléptével

A mostoha.
Dráma 4 felvonásban

Flőadások hétköznapokon 5, 7 és 9,
[ vasárnap 2. 7. 4, 5, 7 és 9 órakor.

Apró hirdetések.

Az idei magyar filmgyá tás egyik
- tökéletes és értékes alkotása.
Előadások hétköznap: V, 5, V. 7, »/. 9, viAr- éa
Inoepnapon 2, ' , 4, i, '/« 7 és '/, 9 ór*í;or.

X Budapesti tőzsde. Budapest, január &

Előtözsde. Agrárbank 1220, Magyar Hitel 1290,
Magyar Bank 980, Fabank 2202, Jelzálog 645,
Leszámítoló 755, Osztrák Hitel 865, Felsőmagyarohzági 4400, Salgó 3275, Rima 2340,
Klotild 1450, Gummi 2200, Atlantica 4700,
Magyar Vaautforgalmi 770, Délivasut 583,
Államvasút 3550, Magyar Cukor 690.
. A valutapiac ingadozó. Lei 401, inárka 331,
dollár 152, lira 11, Napóleon 518, szokol 230,
rubel 231, osztrák 78.
Árutőzsde: Bab 15, borsó 25, lencse 30,
lenmag és repce, napraforgó 900, takarmányrépa. cukorrépa, lucernamag változatlan.
Délutáni tőzsde. Az irányzat ma nem volt
egységes, kezdetben szilárd, később gyenge,
bécsi jegyzésekre ellanyhull, majd ismét n egjavult. A tegnapi nagy áremelkedések egyrésze
nem volt tartható, ellenben néhány iparrészvény
és néhány szénrészvény erősen emelkedett.
Szilárdak voltak a faértékek is.
Magyar Hitel 1325, Oszirán Hitel 852, Jelzálog Bink 665, Leszámítoló 770, Agrár Bank
1210, Magyar Bank 980, Forgalmi Bank 715,
Fabank 2225, Hazai Bank 728, Földbirtok
Bank 910, Országos Bank 735, Ingatlan Bank
1150, Hermes 475, Általános Takarék 1110,
Adria 9300, Atlantica 4650, Levantc 4675,
Közúti 915, Városi 500, Déli 620, Államvasút
660, Elsó budapesti 2475, Hungária 1050,
Viktória 2450. Gizella 1000, Cukor 6930,
Slavónia 2140, Fatermelő 3900, Nasiízi 8900,
Országos Fa 1580. Guiimann 2900 Beocsini
2700 Urikányi 2950, Lang 702, P<j!iőleum
1000, Őstermelő 900, Szászvári 2550, Általános
Kőszén 5870, Salgó 3310, Rima .2350, Ganz
6000, Fegyver 1000, Kóburg 1570, Schiic* 665,
Magnestt 3180.
Valuia: Lti 413, márka 333, dollár 151 és
fél, lira 1125, szokoi 2 35.
* Hétfőn Lili b á r ó n ő K a r á c s o n y i Ilyvel.
Hosszas betegsége után hétfőn !ép fel Karácsonyi Ily. Lili bárónő címszerepét játszi, melyben o!y*n njgy sikere voit. Jegyek az előadásra
már válthatók.

Szened, M a - f ó r . <> Teleiou-uái 608.
Pénteken, szombaton és vasárnap, január 9—11-ig.
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Szegeden először I

A z

ö r v é n y .

Nagy drámai szinmti öt felvonásban. Játszák a világhírű dán művészek. A • főszerepben Leontina
Kilhneberg. Ezt megelőzi egy:

Vígjáték szenzáció
2 felvonásban.

Előadások délután 3 érától I l-ig.

MOZI

Uránia műsora.
Péntektől—vasárnapig: A mostoha, uj m.
gyar fiiulprodukciós filmdráma, 5 felvonásban.
A főszerepekben: Hollay Kamilla és
Bánhidy
Ilonka.
*
Az U ánla-szír.házb*n az előadái kezdődik:
hétköznap délután fél 5, fii 7 és fél 9 órakor
vasárnap 2, fél 4, 5, fél 7 és fel 9 órakor. Délutáni nyitás hétköznap fél 3 órakor, ünnep- és
vasárnap 2 órakor.

Feltétlen b l ú o s mejélhgfésű úriemberhez

Sok pénzt takarít meg,

SUT%
méngorló eíadó7&
Petflfi Sándor-sugárat I. szám *Utti ftywndátwa.

TEÍCTOH

foiMrt. Megtisztelő koroolv ajánlatoka- diseretio mellett
^Hozomány 50000' jeligén kiadó továbbit.
2909

9.,

5-24.
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Délvidéki Szsbóípári Vállalatnál rencteíi.

i S o m o g y i-n t ea 20. s z á m . ( F e k e t e ház.)

