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Magyarország a békekötés előtt.
— Lényeges változás nélkül nem fogadjuk el a békefeltételeket. —
Budapest, január 22. A főváros II. kerületéhek pártonkívüli képviselőjelöltje, Hegedűs LuWnd, aki mint a békedelegáció tagja, inost
étkezett vissza Párisból, a választói között
megjelent és nyilatkozott párisi impressziójáról.
A magyar békedelegáció már Párisban elhatározta, hogy nem fogadja el a békefettételeket,
fia azokon Magyarország javára lényeges változtatások nem történnek. A küldöttség tagjai
Ririsban nem mint egy koldus nép küldöttei
léptek fel és nem is könyörögtek irgalomért.
Fellépésükben volt erő és energia. Nagy köszönettel tartozik a nemzet Apponyinak, aki a
reménytelenség érzete és a Párisban ellenünk
Mitott aknamunka dacára előadásának meggyőző ereiével elérte azt, hogy ma már gc antant
Is annak l a k á r a jutott, Fogyba ragaszkodik
h szerződésnek változatlan aláírásához, akkor
egy nagy néppel igazságtalanság történik. A
szerződés csekély változásokkal az osztráknak a
másolata. Bizzunk a magyar föld integritásában
bármi álljon is a papiroson. A pSniÜgyi feliétejek szerint az utódállamok kötelesek a volt
monarchia bankjegyeit, amennyiben területükön
Vontnak, lebélyegezni. A*ülföldön levő bankjegyeket azonban egyedül Magyarország és
Aüsztria tartozik megfizetni. Ez tehetetlen köveidé*. A külföldön forgalomban levő bankjegyek összege körülbelül 6 milliárdra rug. Ha
Magyarországot arra kényszeritik, nem is szólva
a szerződés egyéb súlyos feltételeiről, fizetésképtelenné tennék az országot Ha népszavazáson mellettünk nyilatkoznak a nemzetiségi
kisebbségek, nincs a világnak az a hatalma,
amely velük való egyesülésünket megakadályozhatná. Magyarországnak nincs oka a kétségbeesésre, vonjuk be a gyászfátyolokat, a
nemzet él, a nemzet halhatatlan,

A békedelegáció ülése.
Budapest, január 22. (M. T. I.) A békedelegáció ma délután 5 órakor gróf Apponyi
Albert elnöklete alatt ülést tartott, amelyen .gróf
Apponyi Albert a békedelegáció neuilly-i szerepléséről beszámolt, a békefeltételek egy példányát a békedelegáció teljes ülése elé terjesztette. A békefeltétetek egyes részei gróf Teieki
Bál, Popoyich Sándor, báró Lersch Vilmos és
gróf Somsich László ismertettek. Gróf Apponyi
Albert előterjesztésére a békedelegáció két főcsoportban togja működését folytatni és pedig
a jog—politikai és a pénzügyi—közgazdasági
főcsoportban. Az első csoport vezetését Apponyi
magának tartotta fenn, a második csoport
Popovkh Sándor elnöklete aiatt fog működni.
A jogi csoport első ülését folyó hó 22-én délelőtt 10 órakor tartja.

A magyar békedelegáció jegyzéke a
belgrádi fegyverszünet megszegése
ügyében.
Budapest, január 22. (M. T. I.) A magyar
békedelegáció a párisi békekonferencia elnökének jegyzeket adott át, amelyben tiltakozik a
belgrádi fegyverszüneti egyezmény megszegése
és ci megszálló szomszea nemzetek részéről a
nemzetközi joggal, a/, emberi jogokkal, a kulturaval es az emberiséggel szemben elkövetett
aerdmek ellen. A magyar békeküldöttség az
adott szó irásos szerződés szentsége nevében
emeli tel tiltakozó -z ivat. Elmondja a jegyzék,
ttogy Magyarország a fegyverszüneti egyezményben bizva és annak alapjára helyezkedve

védtelenül és fegyver nélkül tűrte a megszállók
seregeinek felvonulását, akik ezt a helyzetet
felhasználva, kizárólagos jogkörükbe vonták a
közigazgatást, a demarkációs vonalakból megszálló határokat csináltak, a tisztviselők elkn a
leghallatlanabb atrocitásokat követték el, botozták az embereket, halálos fenyegeiésekkel birták
rá a magyarokat a jugoszláv, illetve román
hadseregbe való belépésre.
Részletesen foglalkozik a jegyzék az ellenséges atrocitásokkal, elmondja, hogy gyárakat és ipari vállalatokat leszereltek és beberendezésüket elhurcolták, elvitték a kórházak
berendezését és a gyógyszereket is. A románok
a kolozsvári egyetem vagyonát elkobozták,
Eroéiy teljesen orvosi segítség nélkül áll,
AtaZéumainkat, színházainkat lefoglalták, szobrainkat, emlékmüveinket darabokra zúzták,
a magyar újságokat a legszigorúbban cenzúrázzák, legutóbb betiltották őket A kereskedőknek nem szabad magyar cégtáblát 1 ;sználniok.
A románok a magyar bolsevikiek euen viselt
hadjáratot ürügynek használták arra, hogy megszállják Budapestet. Garbai Sándor a magyar
tanácskormány elnöke a románok védőszárnya
alá menekült, a megszállás alatt Budapesten
rettentették védelemben, azután magukkal
vifték Kolozsvárra, Kolozsvárott egyenesen
bojseviki agitWri iskolát csináltak, hogy a
magyar munkásságból kiöljék a nemzeti érzést.
A magyar békedelegáció a jegyzékben végűi
missziók azonnali kiküldését kéri, hogy személyes meggyőződést sz rezhessenek az előadottakról. Elvárja, hogy amennyiben a felsorolt atrocitások és a belgrádi fegyverszüneti
szerződés megszegése a magyarságnak és a
megszállott területek lakosságának erkölcsi
vagy anyagi kárát okozták, azokért a Legfelsőbb
Tanács erkölcsi súlyánál fogva megfelelő kárpótlást szerezzen.

Andrássy is résztvesz a békebizottság munkájában.
A M—g jelenti: Politikai körökben valószínűnek tartják, tjogv a béketárgyalások plenáris ülésein gróf Andrássy Gyula is részt fog
venni. A békebizottság munkáját gróf Apponyi
Albert körülbelül 10 napra tervezi és azután a
delegáció visszatér válaszunkkal Párisba.

A magyar békeszerződés aláirásának
határideje.
Páris, január 22. A Telegraphen Information
tudósiiója a békekonferencia köreiben ariól
értesült, hogy a magyar békeszerződést legkésőbb február közepén fogják aláirni, minthogy
a magyar békedelegációnak — ha a válaszadásra a határidő rövid kitolását kéri is —
több mint kétheti halasztást aligha fognak
adni. Eltolódásra abban az esetben s^mit az
ötös tanács, ha előzőleg a békekonferencia
székhelyét Párisból Londonba helyeznék át,
amely ügyben fontos tárgyalások folyamatban
vannak.

Clemenceau távozásának hatása a
magyar békére.
Budapest, január 22. Az Újság beavatott
helyről értesül, hogy Clemenceau az egész
francia külpolitikában kurzusváltozást jelent.
Clemenceau távozásával Briand személye kerül
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Péntek, január 23.
előtérbe, aki bár az átmeneti kabinetben nem
vállal tárcát, a békekonferencián való részvételtől semmi esetre sem vonakodik. Briand szerepe Magyarországra né;ve annyiban jelentős,
amennyiben 6 a magyar politika több nagy
alakjával Jtart fenn baráti összeköttetést és a
magyar kérdésnői alaposan tájékozva van.

Nyugatmagyarország
elszakitásának terve.
Ausztria és Csehország katonai megállapodása. — Tiltakozás Sopronban.
(Saját tudósítónktól.) A békedelegációnak átnyújtott fettételek szerint az antant tudvalevőleg
Ausztriának ítélte oda Nyugatmagyarországot.
A saint-germaini békeszerződés ugyancsak az
osztrákok tu'ajdonául jelentette ki a három
nyugati megyét: Vas-, Móson- és Sopronraegyél. Az osztrák lapok híradása szerint ezt az
ügyet az osztrákok res mdicatának tekintik és
már bizonyos egyezményeket is kötöttek a csehszlovákokkal Nyugatmagyarország fegyveres birtokbavételét illetőleg. Akármennyire elintézettnek tekintik is a csehek és osztrákok ezt a
kérdést, mi még mindig bízunk abban, hogy
az antant
meghallja
Nyugatmagyarojrszág
szavát, amelyben az anyaországhoz hü lakosság a leghevesebben tiltakozik az erőszakos
elszakítás ellen . . .
Bécs, január 22. A Neues Wiener Journal
szerint az Ausztria és Csehország között állítólag létrejött katonai egyezmény a következőket
tartalmazza: I. A megállapodások életbeléptetése után Ausztria katonai rendelkezéseit
csupán a csehekkel egyetértésben teheti meg.
2. Csehországnak Magyarországgal való háborúja esetén hadianyagot Ausztria csak a cseh
kormánynak szállíthat. 3. Veszély esetén német
Nyugatmagyarországnak a cseh csapatok által
való megszállása vehető számításba.
Szombathely, január 2 2 Az itteni kormánybiztosság értesítést kapott, hogy legközelebb
antant-misszió érkezik Nyugatmagyarországba.
E bizottságnak eí lesz a feladata, hogy Nyugatmag>arország hangulatát megvizsgálja, másrészt az átadás részleteit megállapítsa. Sopronból jelentik, hogy ez a bizottság Budapestről
már meg is érkezett, vezetője Vigna olasz ezredes. Sopron város közönsége szerdán délben
nagy tiltakozó népgyűlést tartott, határozati javaslatot foifad'Mt el, amellyel követelik, hogy
ne irják alá azt a békét, amely Nyugatmagyarországot elszakítja. A népgyűlésen résztvett
Vigna ezredes is. Az ezredes az előtte való
napon kissé közömbösen nézte a dolgokat és
a polgármesternek azt mondta, hogy tudja előre,
mi fog « népgyűlésen történni és azt hitte,
hogy mindezt előre rendezték. A népgyűlés
után meglepetve kijelentette, ho?/ figyelemmel
kisérte a népgyűlés lefolyását ;és látta, 'hogy a
közönség nagyrésze sirt. Ezt igazán nem lehetett előre elkészíteni.
Bécsből jelentik: Az Acht Uhr Blatt jelentése szerint Jugoszláviával közvetlenül küszöbön áll olyan kaiot'ai egyezmény létesítése,
amilyent Ausztria és Csehország állítólag kötött.
Szombathelyről jelentik, hogy az ottani
kormánybiztossághoz érkezett megbízható értesítések szerint az osztrák-cseh katonai egyezmény
minden cáfolat ellenére valóban fennáll és célja,
hogy Csehország hatonailag segítse Ausztriát
Nyugatmagyarország megszállására. A lakosság elkeseredéssel beszél Ausztriáról, amely
kiszolgáltatja a cseh megszállás bonalmainak.

Szeged, 1920 január 23.

DELMAGYARORSZAG

Szeged részvéte
_ a nemzeti gyászban.
Egyesületek, testületek tiltakozása
békefeltételek ellen.
(Saját

tudósítónktól.)
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A Városi Alkalmazottak Egyesülete csütörtökön
délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében gyászközgyüiést tartott, amelyen dr. Vasek
Ernő főispán, dr. Somogyi Szilveszter is megjelent.
Az ülést Bárdoss Béla főjegyiö nyitotta meg,
majd felolvasta a határozati javaslatot, amelyben
Szeged vátos tisztviselői és alkalmazottai tiltakoznak az ellen, hogy ezeréves hazánkat azok
zsákmányául akarják szétosztani, akik a magyar
vitézség elöl csak hátrálni tanultak. Törhetetlen
fogadalmat tesz az egyesület minden tagja,
hogy ezeréves hazánk felosztásába bele nem
nyugszik, életét és vérét és minden javait felajánlja a szent haza megvédésére. Az egyesület tagjai egyhangú lelkesedésseKelfogadták a
határozati javaslatot, a gyűlés befejezésekép
pedig elénekelték a nemzeti imádságot.
A Magyar Mérnök- és Épitészegylet
szegedi
osztálya csütörtökön délelőtt" tartotta gyászközgyülését. Dr. Thierring Oszkár, az egylet
elnöke ünnepi beszédében rámutatott azokra a
súlyos csapásokra, amelyek az országot érik
azáltal, hogy legtöbbnyire a perifériákon elhelyezett gyáriparának legnagyobbrésze elvész.
Irányelvül hangsúlyozta az ország területi
integritásának visszavivását, valamint az ország
fizikai, szellemi és gazdasági erőinek minél
magasabb nivóra való emelését. A gyűlés külön
határozatban csatlakozik Szeged város tiltakozó
feliratához, majd a Himnusz eléneklésével ért
véget.
A Szegedi Lloyd-Társulat szerdán délután 2
órakor Weiner Miksa elnöklete alatt gyászközgyűlést tartott, amelyen Weiner Miksa elnök
nagyhatású beszédében mutatott ra azokra a
súlyos veszteségekre, amelyek az országra annak
megcsonkításával járnak. Majd a közgyűlés
hatarozati javaslatot fogadott el, amely szerint
kérik a polgármestert, hogy az ország megcsoi.' itás* elleni tiltakozó táviratában a Társulat tiltakozását is juttassa illetékes tényezők elé.
A Szegedi Tornaegyesület szerdán délután
rendkívüli gyászközgyüiést tartott. A Himnusz
eléneklése után, melyet a tornász-dalárda énekelt
Szommer E. vezetése mellett, dr. Forbáth elnök
megilletődött hangú beszéddel nyitotta meg a
gyászközgyüiést. Márki Nándor szavalata után
dr. Forbáth elnök kifejezésre, juttatta, hogy a
Tornaegyesület tudja kötelességét és ha kell,
az irredentisták rohamcsapatában fog a haza
visszaszerzésében részt venni. A közgyűlés a
Szózat eléneklésével ért véget.
A Szegedi Vörös-Kereszt Egyesület ezúton
értesiti tagjait, hogy folyó hó 23-án, pénteken
délután 4 órakor a városháza bizottsági termében a nemzeti gyásr alkalmából rendkívüli
közgyűlést tart, melyre a tagokat meghívja az
elnökség.
A Szegedi Tisztviselők Otthona vasárnap,
január 25-é", déli 12 órakor gyászgyülést tart,
amelyre az egyesület tagjait ezennel tjieghivja
az elnökség.

cO
^
ro

E

N

D

E

R

I
e / a ' g

I

G

0

S jj

— ea

o
N
a
jí
«o

A z

a

e l a d á s

3

R

G

Y

GAMBF^INUS-BÜFFÉ
o csemege- éő élelmiszer-csarnoka <>
Szeged, Feketeeae-u. (Keleti-palota.) Telefon 836.

ér

v é j a í .

elhelyezett

ajánlatok

3|-é«i

5. szám alatti irodájában adandók le

L

A t. u j f a n c i a kormány bemutatkozása.
Páris, január 22. (M. T. I. szikratávirata.) Millerand ina délelőtt bemutatta az u4 miniszté- ,
riumot Poincarénak. Csütörtökön az uj minisz- j
tériuin nyilatkozatot fog felolvasni a képviselőházban. A külpolitika terén a kormány nyilat- i
koz'ta hangsúlyozni fogja, hogy a kabinet |
elhatározta, hogy hü marad a szövetségesekkel
közösen vezetett politikához. A versailles-i szerződést minden pontjában végre kell hajtani, j
Ebben a tekintetben értékes segédeszlfz lesz a
népszövetség. A belpolitikáról a nyilatkozat kijelenti, hogy Franciaországnak uj adókat kdl
vállalnia, hogy megfizesse a háborús költségeket. Végül kijelenti a nyilatkozat, hogy a kormány nem avatkozik valiási dolgoVbj. Az egyháznak az államtól való elválasztása nem jelent
háborús állapotot, hanem szabadelvű rendszert.
A Legfőbb Tanácsjülfeae. Páris, január 22.
(M. T. I. szikratávirata.) A szövetségesek Legfőbb Tanácsa tegnap déleiőtt a francia külügyminisztériumban Clemertceau elnöklésével ülést
ta/tott, amelyen Millerand miniszterelnök is
megjelent. A tanácskozások egyrészén Foch
tábornagy és Wilson marsall is résztvett. A
Legfőbb Tanács elsősorban azoknak a bűnösöknek a jegyzérével foglalkozott, akiket a
német kormánytól ki fognak kérni. A Legfőbb
Tanács azután meghallgatta
Vajda-Vojvoda
román miniszterelnököt, aki országának helyzetét irta le. A Jugoszláv kormánynak az adriai
javaslatra vonatkozó válasza az ülés végefelé
érkezett meg. A Legfőbb Tanács elhatározta,
hoey ma este még egy ülést tart, amelyen
mfghaligütja a választ és megvitatja annak tartíhlú'.
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Folyó év január hó 23-tól kezdődőleg Szegeden, a dohánygyárban kiállított gépkocsik
(automobilok) írásbeli zárt ajánlatok alapján
kerülnek eladásra.
Minden egyes kocsi az eladás alkalmával
külön egységet képez.
4 „Pachard" 3 tonnás typus, nagy teherautó.
5 „Fiat" M. 2. typus, egészségügyi kocsi.
' 10 „Fiat" XV. ter. typus, kis teherkocsi.
1 „Latil" tracteur.
4 „Latil" tracteur, földmivelési munkára
alkalmas typus.
1 „Ford" teherkocsi.
2 „Ford" személyszállító kocsi.
10 motorkerékpár B. S. A. Triumph s
ezek közül 3 oldalkosárral.
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CONSORTIUM D'ORIENT.
H francia hadsereg hadianyagai Iiquldáló hivatal.
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A magyar városok so-

r á b a n Szeded imponáló módon vette ki részét
az országos gyász nyilvánuiásában s a lehetetlen békefellételek ellen való . tiltakozásban.
Az egyesületek, testületek rendkívüli gyűléseket
tartoltak a nemzeti gyász méltó kifejezésére.
T ö b b iiyen gyü'és csütörtökön volt napirenden.
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Miben látja Clemenceau a béke biztosítékát.
Páris, január 22. (M. T«I. szikratávirata.) Az
ötös tanács tegnapi ülésén Clemenceau megköszönte kollégádnak üdvözlő szavait és azután
a következőket mondotta:
— Mi az antant érdekeit mindenek fölé rendeljük. Ha Nagybritannia, az Egyesült Államok, Olaszország és Japán együtt marad,
akkor olyan biztositékát adják a békének,
amely minden papirba vetett rendelkezést
felülmúl. Ha ezek a nemzetek csak egy hajszálnyira is elválnak egymástól, nem is merem
megjósolni azokat a szerencsétlenségeket,
amelyek következhetnek belőle. Minő kinzó
volna a gondolat, hogy gyermekeink vérét
hiába ontották olyan reményekért, amelyeket
nem lehetett valóra váltani.
A francia békedelegáció lemondása. Páris,
január 22. (M. T. I.) A Temps jelenti, hogy a
francia békedelegáció elhatározta, hogy lemond.
A békeszerződések a nagykövetek tanácsában. Páris, január 22 (M. T. I. szikratávira'a.) A nagykövetek a jövő hét hétfőjén fogják első értekezletüket tartani. Az értekezleten a
békeszerződés végrehajtására vonatkozó kérdéseket tarnyalják. Azokat a kérdéseket, amelyeket
még szerződések utján rendezni kell, mint pl.
a török problémát, a szövetséges kormányok
fejei fogják megvitatni. Az első ilyen természetű összejövetel Londonban lesz legközelebb,
A szövetségesek kifejezték azt a kivánsápekat,
hogy ezen a tárgyaláson az Egyesült-Ált imok
is résztvegyenek.

Szivarkahuvelu,

cigarettapapír különféle minőségben, legolcsóbb be*
szerzési forrósa I s k o U - u . 2 2 . u . a . d o h á n y t ő z s d e

gee

Meleg tízóraik, választékos ebédek és vacsorák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és
töpörtő, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsök,
nn
borok, pezsgők, likőrök, sör.
Szolid, tiszta és figyelmes kiszolgálási

Szeged, 1920 január 18.
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— Braun Sándor temetése. Budapestről jeés gróf Teleki Pálhoz az alábbi tárviratot
küldte: A szegedi Kereskedelmi és iparkamara, lenti a M. T. I.: Braun Sándor halála az ugságbár azon mindenre kiterjedő munkánál fogva, irótársadalom széles köreiben benső és igaz
Az ideiglenes államfő.
amelyet Nagyméltóságod a béketárgyalások részvétet keltett. Az elhunytat csütörtökön délMint hirlik, a kormányt élénken foglal- körül már eddig kifejtett, ezt feleslegesnek után kisérik örök nyugvóhelyére a rákosi izr.
koztatja az a kérdés, miiyen legfelsőbb méltó- tartja, a ránk rótt feladatból kifolyólag Szeged temető halottasházából. A magyarországi ujságság álljon ideiglenesen az ország élére a városának ipara, kereskedelme és mezőgazda- irók egyesülete részéről Hoitsy Pál alelnök, a
nemzetgyűlés megalakulása után. Ugy hallik, sága szempontjából felhívjuk figyelmét azon lapszerkesztők és kiadóhivatalok részéről dr.
többsége van annak a tervnek, hogy kormányzó körülménynek nagy fontosságán, hogy váro- Hajdú Miklós felelős szerkesztő bucsaztatja a
állitlassék ideiglenesen államfő gyanánt az or- sunk és a hozzája tartozó és az azzal össze- halottat.
szeged— Négy és Vél vagon szen naponta. A szénszág élére. Két személyiséget emlegetnek: az függő vidék létérdeke az, hogy a
szabadkai
és
a
szabadka—bajai
vasútvonal
az ügyek kormánybiztosa értesítette dr. Vasek Ernő
egy in tábor József királyi herceget, a másik
pedig Apponyi Albert grófot Óh3jtaná látni a ország birtokában megmaradjon, mert ezáltal a főispánt, hogy a város ellátására napi 15 tonna
kormányzói székben. Ezzel szemben áll tengerhez vezető ut az on-zág e- részeinek is tatai, IT tonna salgótarjáni és 15 tonna borsodi
szenet utalt ki, azonkívül kiutalt 20 vagon
Wináisihgrütz Lajos hercegnek az akciója, aki közvetlenül biztosítva lenne.
a nááori méltóság visszaállítása mellett foglalt
— Külföldi Magyarok Patronázsa. Horthy tartalék szenet is. A napi négy és fél vagon
állást a legitimitás alapján.
Miklós fővezér védnöksége alatt Külföldi szenet már január elseje óta kellett volna kapni,
de csak 12-ike ó'a érkezik szén, az is rendA Nemzeti Újság irja: Egyes politikai kö- Magyarok Patronázsa címen országos jellegű szertelenül.
egyesület
alakult
a
napokban.
Az
egyesület
a
röket és a sajtó egy részét is bejárta ma az a
— Eljegyzés. Sebők Sándor MÁV főellenőr
hir, hogy a nemzetgyűlés összeülése alkalmá- külföldön élő magyarság megerősítését, iskoval gióf Apponyit szeretnék államfőnek vagy láztatásukat, lakással és ruházattal való ellá- (Budapest) eljegyezte Müller Macát (Horgos).
kormányzónak megnyerni. Egy másik hir nádor- tását tűzte ki céljául. Az egyesület átiratban
— A * aszfaltozó részvénytársaság el nem
választásról beszél és a nádori méltósigot is kérte a varost, hogy az egyesület tagjait végzett munkáért pén*t követel. A Magyar
' Apponyi nevével hozta kapcsolatba. Ezeknek a agitációs munkájában támogassa, esetleg Asztfalt Részvénytársaság a várossal kötött
híreknek természetesen semmi pozitív alapjuk alapító vagy rendes tagul lépjen be az egye- szerződésében magára vállalta az aszfaltozott
nincs és hozzá ma még koraiak A kérdés el- sületbe. A tanács csütörtökön elhatározta, utak jókarban tartásának terhét is *A háború
döntése a nemzetgyűlés hatáskörébe tartozik. hogy a város közönsége nevében dr. Somogyi alatt ennek a kötelezettségének a vállalat
Be kell tehát várni nyugodtan ennek a hatá- Szilveszter polgármester aláírásával alapító nem tett eleget Az erre az időre járó fentagul lép be az egyesületbe s az ezért járó tartási dijat, évene 80 fillért négyszögméterozatát.
5000 koronát megküldi Budapestre.
renkint, azonban mégis követelte már több
— A német c«ászár kiadatása. Vilmos
— Bánátiak emlékirata az antanthoz. izben a várostól. A tanács a kérelmet mindig
császár kiadatását sürgette Hollandia kormá- A M—g. jelenti: A Bánságot és a Bácskát elutasitottai, hiszen természetes, hogy el nem
nyánál az antant Legfőbb Tanácsának jegyzéke. lakó négyféle nemzetiség az antanthoz emlék- végzett munkáért nem jár fizetség. A Magyar
A holland kormány legfőbb érve a kiadatás iratot intézett, amelyben tiltakoznak az ős- Aszfalttársaság most ismét beadvánnyal fordult
ellen az országnak az a törvénye, amely szerint hazától való elszakítás ellen és kifejezik ra- a városhoz, amelyben kéri, hogy a jókarbanidegen állam polgárát csakis annak az állam- gaszkodásukat Szent István ezeréves birodal- tartás dijait 1918. és 1919. évre térítse meg
nak kérelmére lehet kiadni, amelyben született. mához.
a város. A vállalat kérelme teljesen indokoA szövetségesek egyik híradás, szerint már
— Kinevezések a városnál. Dr. Vasek Ernő latlan, amikor a város főutcáin lépésről
intézkedtek arról, hogyha Hollandia erre a kormánybiztos-főispán a háború alatt és háború lépésre méteres gödrökbe botlik g közönség.
törvényre fog hivatkozni, ugy Németórszágtól után helytállott tisztviselők
demeinek elis- Ami javításokat a járdákon eszközöltek, azt
fogják követelni Vilmos császár kiadatását. Egy merésein a már fönnálló tiszteletbeli kinevezé- sem a vállalat, hanem maga a város házimásik hir szerint az antant megelégszik majd seket megerősítette, ezenkívül Simák Ferenc kezelésben végeztette el. Az indokolatlan
azzal, ha Vilmos császárt egyszerűen internálják osztálymérnököt tb.- mérnökké, Bózsó Ödön ja- kérelmet csütörtöki ülésén újból elutasította
Hollandiában, de olyképpen, hogy a császár vadalmi pénztárnokot tb. föpénztárnokká, Bücher a tanács, még pedig azzal, hogy nemcsak a
csak igen korlátozott szabadságot élvezzen.
akab adótárnokot tb. föpénztárnokká, Herbich fentartási dijakat nem térítette meg, hanem a
-ajos ellenőrt tb. föpénztárnokká, Gróf Sándor főmérnöki hivatal végeztetett javítások költ— Clemenceau nem fogad el nemzeti
ajándékot. A francia szenátus nagy szótöbb- közgyámot tb. árvaszéki elnökké, Báló István ségeit is a vállalat terhére irja
séggel Deschanelt jelölte a köztársasági elnök- adóellenőrt tb. adótárnokká, Molnár József fő— Veszedelmes spanyol-nátha járvány
ségre, noha Clemenceau-nált volt szánva az könyvvivőt tb. főszámvivővé, Csikós Jenő al- Budapesten. Az utóbbi napokban feltűnően
elnökség hálából és kitüntetésül a győzelem számvivőt tb. főszámvivővé, Paulovits Márton szaporodnak Budapesten a spanyol-nátha
kivívásáért. Clemenceaunak azért a választáson alszámvivőt tb. főszámvivővé, Vigh József szál- megbetegedések száma Szerdán például 47
esetleg többsége lett volna, de ö elállt a lásbiztost tb. fogali.iazóvá, Jakó Vilmos árva- esetet jelentettek be. A betegség, a jelek
választásban való részvételtől, a miniszter- széki kiadót tb. fogalmazóvá, Kovács Antal szerint, tendkivül vehemensen lépett fel és
elnökségről is lemondott s visszavonul a rendőrségi kiadót tb. fogalmazóvá nevezte ki a
sok áldozatot szed. A halálozási arány körülpolitikától. Erre nagyobbarányu jegyzés indult kormánybiztos.
belül
tíz azázalék.
meg avégből, hogy a francia nemzet hálájá— A Duna áradása. Budapestről jelentik:
— ötszáz vagon fát hoznak Szegedre.
nak kifejezéseképen birtokot vásároljanak A Duna vize egyre tovább árad. Szerdán
részére a Vendéeben. Amikor erról Clemenceau reggel 6.52 volt a viz magassága. Szakkörök- A város a mult hónapban 500 vagon fát kötött
értesült, kijelentette, hogy a hálának ez a jele nek az a véleménye, hogy még továtbi emel- le magának a Keresztény Behozatali Részvénymélyen meghatja, ó azonban ilyen ajándékot kedés várható és hogy a viz még körülbelül társaságnál. A fát már jinuár elején kellett
még akkor sem fogadhatna el, ha azt maga 10 cm.-rel fog megdagadni.
volna szállítani s ami azonban vagonhiány miatt
az állam ajánlaná fel.
akkor elmaradt. A részvénytársaság most átirt
— Nem építik a szükséglakásokat. A a városhoz, hogy a fa beszállítását meg fogja
— Szent dobb-körmenet a fővárosban. huszárlaktanya mögött tervezett szükséglakások
Budapestről jelentik: Az országos gyásznak építését a város néhány héttel ezelőtt meg- kezdeni. A város a katonai parancsnokságot
egyik impozáns megnyilatkozása volt a Szent kezdte. Az építési költségekre először 4—500.000 megkereste, hogy a vonathoz adjon katonai
Jobb-körmenet Budapesten, amelyben sokezren koronát irányoztak elő, azonban néhány napja kíséretet, mert mire Szegedre érne a fa, nagyon
vettek részt. A Szent Jobbot délután félnégykor kiderült, hogy a 69 szükséglakás fölépítése megfogynék. A katonaság a kíséretet nem advitték a Vártemplomból a Ferenciek templo- 1,300.000 koronájába kerülne a városnak. Igy hatja meg, mert Cegléden, ahol a fa van,
mába. Az ereklyét automobilon hozták, majd a a szükséglakásokért több bért kellene a lako- a szegedi parancsnokság nem rendelkezhetik.
— Jóváhagyták a nyolcmillióé kölcsönt.
papok bevitték a templomba, ahol megkedődött soknak fizetni, mint a rendes lakásokért. Egy
a szr">tmise, amelyet Csernoch János herceg- szoba és konyhából álló lakás évi bére legalább A magyar belügyminiszter értesítette a várost,
prímás celebrált. Ezután megindult a körmenet, 1500 koronát tenne ki. Ilyen körülmények kö- hogy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól felamely a Szent Jobbot a Bazilikába kisérte. A zött a város tanácsa az építés tervét elveti s vett 8 milliós kölcsönt jóváhagyj?.
sokezernyi nép zászlók alatt vonult. A Szent ezzel szemben elhatározta azt, hogy a tavasszal a
— Nem nyomat aprópénzt a város. A
obb után a főpapok haladtak, köztük Csernoch város egyik alkalmas telkén ilyen célra több főszámvivő javaslata, hogy a változott viszoános hercegprímás, utána kócsagtollas sap- emeletes házai fog építtetni.
nyokra való tekintettel, ne nyomassa ki a
ában, egyenruhában József főherceg és fia,
város
a tervbevett kétmillió korona aprópénzt,
— A jókedvű Clemenceau. Párisból jelenutánuk Huszár miniszterelnök és Horthy fö- tik: Clemenceau fogadta a Havas-ügynökség csütörtökön került a tanács elé. A tanács a
, vezér, mögöttük a kormány összes tagjai egyik munkatársát, akinek jókedvű hangulatban javaslatot elfogadta s az aprópénz kibocsátáésjtoztük a békedelegáció elnöke, gróf Ap- ezeket mondotta:
sára hozott határozatát hatályon kivül helyezte.
ponyi Albert. A Szent István-bazilikában
— Én nem akartam semmit és nem akartam
— A tanácsköztársaság vezetői közül
már várták a menetet Auguszta főher- jelöltetni magamat. Azt mondották nekem, hogy Karlsteinban nyolcat azabadonbocsáitottak.
cegnő, leánya Zsófia, Horthy fővezér neje ez kötelességem, mert súlyos a helyzet és uj Egyik budapesti estilapnak jelentik Bécsből:
és sok más előkelőség. Zadravetz István áldozatokat vár tőlem az ország. Elhittem ezt, A magyar tanácsköztársaság egykori vezetői
ferencrendi atya, a fővezérség tábori vikáriusa de megakartam győződni felőle, hogy általános közül, akik Karlsteinban vannak internálva, a
mondott szentbeszédet, majd a hercegprímás helyesléssel találkozik-e. Ez azonban nem tör- napokban újból szabadonbocsájtottak nyolc
könyörgést. Ezután a Szent Jobbot a Himnusz tént meg. Azt hiszem, hogy az én szerepem embert, akik ellen a magyar hatóságok nem
hangjai mellett kikésérték a Bazilika előtt vá- véget ért. Nem haragszak senkire és nincs is adtak ki elfogató parancsot. Ezek között van
rakozó autóhoz, amely visszaszállította a Vár- ok rá, hogy mérges legyek. Vállaltam a fele- Varga Jenő, Lengyel és Rudas volt népbiztotemplomba. A hatalmas közönség nemzeti lősséget, többet igazan nem lehet követelni, sok. Megmaradt Karlsteinban Kun Béla, Poér
énekek éneklése mellett oszlott szét.
csak viseljék ezután a többiek is. — Francia Ernő, Bettelheim Ernő és Pogány József.
— A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara parlamenti körök azt tervezik, hogy Clemen— ö t vagon cukor érkezik. A Cseh-Szloa békedelegáció elnökéhez. A szegedi Keres- ceaunak egymillió frankot ajánlanak föl és a vák állam által elrendelt legszigorúbb határzár
kedelmi és Iparkamara gróf Apponyi Alberthez katonai érmet.
ellenére sikerült a városnak kihoznia azt as öt
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vagon cukrot, amelyet a város még a mult hónapban lekötött. A cukor ára Szegeden körülbelül 70 korona lesz. Minthogy az öt vagon
kevés a város szükségletének Idelégi tésére.
Balogh Károly tanácsnok ugy intézkedett, hogy
csak azok kapnak cukrot, akik nagyon nélkülözik.
— Kun Béla minik után fél • megmérgeztetéstóL Az Est jelenti: A Neuer Tag azt irja,
hogy Kun Bélán vett leginkább eröt Karlstemben a fogság psichosisa. Mániája tett, hogy
Karlsteinben meg akarják mérgezni. Bécsi
barátainak levelet küldöli, arra kérve őket,
aiozgassanak meg mindent, hogy öt elengedjék.
Most ugy áll a dolog, hogy Kun Bélát hamarosan elengedik egy bécsi gyógyintézetbe, mert
állítólag nagyon elfajult az asztmája. Thoman,
az osztrák kommunisták vezére abban fára- |
dozik az osztrák kormánynál, hogy tegye lehetővé a magyar bolseviki vezéreknek, hogy
elmehessenek Oroszországba.
— Nemzeti Boy-vállalat kisebb fuvarozást
eszközöl Lazarowitz H. Lázár Tisza Lajos(örut
Tgleton 8—82.
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arany és ezüst l i f l e é f e k e t igen MAGA6*
ÁRBAN megvételre kferesünkW

Korzó-mozi r.-t.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
• Telefon-szám 11—85. •

Minden előadás előtt

Vály Nagy Géza
a nemzeti hadsereg poéta főhadnagya által
erre a szomorú alkalon.ra irt prológust

H i d v é g h y Ernő
színművész szavalja.

Pénteken, szombaton és v a s á r n a p :

Nagy kalandor történet!

Fíacher Testvérek

arany to.

Wn MÖSÖR,

Kalandortól ténet 5 felvonásban.
Ott-

non, dráma. Premier-bérlet b ZJ
Szombat: St. Tövölgyi Margit vendégfel l é é v e l :
Otthon, drám%. (Bértetsztmet.)
„ Vasárnap d. n.: Magdolna, paraszttsagésUa. (Sz. Tó-

'ÜSS*

operett. (Bérlet-

Előadások fél ^ fél 7 H Ml 9 érakor, vasárnap
2 , f é l 4 , S , f é l 7 é t f é l 9 órakor.

szönef.' 'A

HétfS: Marcú'fSfonájh, operett fremfer-bérlet P
• <6*la«niWfllly a szMfiáíbán. Három
áapos1 saintet Után SieWán Újra elöáüásttárrtítt
a tainház, áfoely a "toros gyásznapján á "Bánk
bán előadásával vette ki a Ittzfét a rtenttcti
gyászból. Ettadás kezdete előtt ikrhanHzky János möndott gyászbeszédet, mafd Katona József nemzeti szomorajátéttt átíták
a sziBlszek, akiknek sorában Sz. TówMgyi Margit
erőtelje Gertrudis.r emelte a páthosz egy bizonyos ^agastótára a-twttgátóságol Érdéin szerint fepsohák és a ttpsortcok serege vasfapakal
is emelte a gyászhangulat komolyságát. Tálán
ideje volna már a vastaps komédiáját befejezni
és megkezdeni a nívós, értéket képviselő. előadások sorozatát...
e & u d o p t c t t eo a *
beli

távok

U s d u t

fiiide-\

ftlvéö* a

Í%cz4iuz
5.

o K d ' C i x i t i a - utca
Tetafon >3f.

2959

ÜRANIA

Szaged,

t

o*cmh.
Tatatan 9*1

I

M
G
1
Uránia mflsora.
Péntek: Aranyos Erzsike, filmregény 5 telvonásban. A főszerepben: Meller Edit
Szombat—vasárnap: Uri banditák, kalandordráma 5 felvonásban. A főszerepekben: Margittay Gyula, Góth Annié és Costa Viktor.
^Korzó-mozi igaigatósága tudata, hogy
az előadások naponta fél 5. fél 7, fél í órakor
kezdődnek.

Ruhakelmék, .báli toalettek, «répdechínek, zephirek, vásznak legolcsóbban beszerezhetők

vG)

Qerő és Tabár cégné

Zaviza Lajos
jn

műszerész és elektrotechnikus

Horváth Mihály-u. 7. Telefon 965.
AGY. TUD SZINtfÁZ
TELEFON 872.

mm

Óra, ékszer, gramofonlemez,

Pénteken

Ö Í R R t I T T

Speciilisla vilFonymoiorok, Dynamók, telefonok, villa
mos főzök, vmalók és ez összes or osi és mérnöki
műszerek szerelésében, készítésében és isvité'ébou.

E.

világhírű regénye.

Aranyos Erzsike.
Filmregény 5 felvonásban. A főszerepben ED1TH MCLLER, a Marlitt-

filmek bájos főszereplője.
l löadáBok hétköznap: »'. 3, •/. 7, '/, 9, vasár- és
ünnepnapon 2, «/t 4, 5. »/» Tés V, 9 órakor.

zseblámpa, ö n g j u j t ó a legolcsóbb
árakon. Wcgi arany í s ezüstpénzt es tört
HMnyat legmagti- f rtfji TAfanf órássabb áron vesz
i ü l l i ÜUZSCI mester
Kőleacy-utca 7 . tt • Ó r a - éa ékmerjavitáa
jótállás mellett.
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KÖZGAZDASÁG

x Budapesti tőzsde oefitflttdkőn zárva.
x A korona árfolyamesése. Amsterdam,
január 22. A korona árfolyama elérte eddigi
legalacsonyabb fokit, 1-06-ről 096-re esett.
x Áremelkedések a bácal tőzsdén. Bécs,
január 22. Értéktőzsde. A korona árfolyamának
a semleges piacokon beállón ujabb romlása a
külföldi és hazai töke külömböző rétegeiből uj
ve öket terelt a mai tőzsdére, de a spekuláció
is megjelent és további nagy áremelkedésekét
okozott. A kulisizban főleg a magyar papírok
emelkedtek nagy gyorsasággal a budapesti hírek kapcsán, igy a Rí ma- részvények 4400-ig
emelkedtek. 440 koronával. A Sal^ő-részvények
7395 ig, 1515 koronával, de a belföldi papírok
is ugy a kulisszban, mint a korláton belől erőteljes részt vettek az emelkedésbe. Feltűnést
keltő volt a járadékok pitcának mozgalma, a
9—20 százalékig terjedő emelkedések voltak
általánosak, a Magyar aranyjáradék pedig 263-ról
305-re szökkent tel. Zárlat. Osztrák aranyjáradék 210, Osztrák koronajáradék 105, Májusi,
záradék 113, Feöruári járadék 120, Magyar
aranyjáradék 305, Magyar koronajáradék 125,
Török sorsjegy 2705, Anglóbank 1195, Bankverein 1099, Magyar kereskedelmi 7800, MerkUr
1135, Magyar Hitel 1949, Osztrák Hitel 1385,
Magyar
Jelzálog 920,
Lánderbank 1260,
Osztrák-Magyar Bank liOOO, Unióbank 1064,
Adria 11500, Gőzhajó 14000, Államvasút 5300,
Délivasut 825, Államvasút élvezeti jegy 3530,
zárlat után 3730, Klotild 3250, Siemens 2580,
Bánya és kohó 16600, Rima 4400, Skoda
3465, Fegyver 6700, Esztergom—Szászvári
3800, Salgó 7395, Magyar Áttalános szén 8700,
Urikány 4600, Kárpáti 13950, Budspesti fa
2100. Devizák, Amsterdam 8575—80, Berlin
465—67, Zürich 4275-79, Krisztiánja 4 7 5 0 54, Kopentiága 4500—04, Stockholm 4150—54,
márka 464—66, lei 540—42, Léva 315, svájci
frank 4550 54, francia frank 2250. Holland
bankjegy 1675, angol bankjegy 940, dollár 260,
Rbmanov-rubel 285.
x Berlini tőzsde. Berlin, január 22. (M. T.
1.) Németalföld 2 4 0 9 - 1 3 , Dánia 1099—1101,
S H d ö w á g 1299—301, Norvégia 1199—201.
Svájc 1139—41, ségi Bécs 28.47 és fd—28.52
és féi, jfcbélyegezett Bécs 21.97 és fél—22.02
és fél. Prága 84.84*20, Budapest 25.94 és fél
26.02 és fél.
x Devizák a.zürichi tőzsdén. Zürich, január
22. (M. T. L) Devizák: Berlin 8 50, Bécs 1.70,
Prága 7, .Németalföld 206.50. Washington 554,
London 2&30, Páris 47, Milánó 3950, Brüssrei
47, Kopenhága 96,
Stockholm
110.50,
Krisitiáma 107, Madrid 104.50, Buenös-Aytes
238, Korona bankjegy bélyegzett es nem bélyegzett 1.75. •
x Közgazdasági Mrck. (M. T; L) Dr. Reisch
osztrák pénzügyi államtitkár k'jtlentetfe a
nemzetgyűlésben, hogy hivatalos érjesitést kapott, miszerint az E^yesült-AliaTDok kincstári
alapitvánva javaslatot terjesztett elő Ausztriának
nyújtandó 70 millió dolláros kölcsönről. — A
Salgótarjáni R.-T. uj részvényeit 2500, koronás
árfolyamon kapják az elővételre jogosult régi
részvényesek, még pedig öt régi részvényre egy
uj részvényt. A fennmaradó 6600 részvényt a
Kereskedelmi Bank vezetékével alakult szindikátus veszi át. — A Ganz-Danubius fiumei
telepének átvételére Fiumei triton részvénytársaság céggel 22 millió alaptökévei a legközelebbi n>púkban uj részvénytársasig alakul,
amely az olasz kormány számára hajóépitéseket
fog vállalni. — Hir szerint az Unió- szinház részvényeit a Agrárbank legközelebb bevezeti a tőzsdére. Úgyszintén bevezetésre kerülnek a P«,ni
gyártelep és Mezőgazdaság) R.-t. részvényei. Az
Ausrtriával megindult kompenzációs tárgyalások'
folyamán a tápok jelentése szerint magyar részről gy tpjut. nyersbőrt, c e m e n t e t és bort ajánlanak fel, mis: osztrák részről papirt és karbidot
idnáinnk.
Peielta szerkeszti es kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEP

Apró hirdetések.
két telje Mrn uj, finom szövetből készült,
Eladó
eleuco fé*fi SMOtty. írdekWdhi tehet
Hdlám-u. 7. Mák P.
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