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A házszabályok
módosítása.
— A politika eseményei. —
Budapest, február 12. A nemzetgyűlés két
első ülése csak formális lesz. A második ülésen, február ;ö-án délután 4 órakor Huszár
Károly miniszterelnök mond ünnepi beszédét.
Ezután a megbízólevelek átadása és megvizsgálása következik. A harmadik ülésen, február
VP-én délelőtt 10 órakor választják meg a Ház
elnökét, két alelnököt, 6 jegyzőt és háznagyot.
A nemzetgyűlés megválasztott elnöke székének
elfoglalása után megteszi a házszabályok megalkotására vonatkozó indítványát Az indítvány
az eddigi tervek s&rint a régi házszabályoknak
a következő módosítását ajánlja:
1. Hogy a nemzetgyűlés nem oszlik évi
ülésszakokra. Az összes tisztviselők választás
utján, a bizottságok alkotása és a sorsolási
jegyzék összeállítása a nemzetgyűlés egész tartamára történik.
.
2. Tekintettel arra, hogy a nemzetgyűlésről
szóló kormányrendeletek szerint a nemzetgyűlési
választások felett a bíráskodást a nemzetgyűlés
gyakorolja, a régi házszabályok idevonatkozó
pontjai érvénytelenek. Az összeférhetetlenségi
itélóbizottságba az elnök sorsolás utján 40 tagot
jelöl ki.
3. A nemzetgyűlés határozatképességéhez 50
tag jelenléte szükséges. A szavazók helyenkint
való összeszámlálásat, ugy a névszerinti szavazást, az ülés elhalasztását, zárt ülés elrendelését, az ülésezés felfüggesztésének tartama alatt
az üléshirdetést pedig 30 képviselő kérheti. A
nemzetgyűlés háznagya azonnal átveszi a teendőket, amelyeknek ellátása a képviselőház háznagyának hatáskörébe tartozott. Az országház
összes hivatala és könyvtára a nemzetgyűlés
rendelkezésére áll.
4. A * régi házszabályoknak azon rendelkezéseit, amelyeket a változott viszonyok folytán a nemzetgyűlésre alkalmazni nem lehet,
mellőzi. Ilyenek a főrendiházzal való érintkezés, a Horvát-Szlavon országgyűlésre vonatkozó rendelkezések. Felmerülő kétségek esetén
a nemzetgyűlés állapítja meg az irányadó szabályokat
Az elnök végül indítványozza, hogy a képviselőház házszabályainak tüzetes átvizsgálására
és a végleges előterjesztés megtételére 15 tagu
bizottságot küldenek ki.

A kisgazdapárt nem
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Budapest, leoruár 12. A kisgazdapárt ma
délután tartja első értekezletét. A párt a kereszténypárttal való egyesülésben találja a
helyzet megoldását. Fúzióról azonban szó sem
lehet. Az országos kisgazdapártban ugy számítják, hogy 23-án, de legkésőbb 25-én megtarthatják a kormanyzóválasztást és az uj államfő
el is foglalhatja hivatalát. A beiktatás ünnepélyes körülmények között megy végbe.

A tábornokok zsűrijének első Illése.
Budapest, február 12. Ma délután 2 órakor
tartja a Nemzeti Kaszinóban első ülését báró
Hazai Samu volt honvédelmi miniszter elnöklésével a tábornokokból összeállított bizottság,
amely előtt Friedrich István a Tisza-pörrel
kapcsolatosan ellene emelt vádak ügyében
lógja bizonyítékait előterjeszteni. A bizottság
a tonnái megbeszélések után azonnal áttér az
agy érdembeli tárgyalására és vaiócziafileg
rövidesen meghozza határozatát

Az állami főhatalom gyakorlása.
Budapest, február 12. A mái délelőtt folyamán is folytak a tárgyalások a keresztényblok
pártok között a nemzetgyűlés előkészítése és
az uj kormány alakitása körül. Pénteken délután a kormány ujabb tanácskozásra ül össze
éa ezen állapítja meg az állami főhatalom
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló
törvéayjavaslat utolsó részleteit Értesülésünk
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Péntek, február 13.
szerint a kormányzó a király megválasztásáig
bizonyos korlátozásokkal mindazokat a polgári
és katonai államlő-jogokat gyakorolni fogja,
amelyek biztosítékai annak, hogy az áJamigazgatás gépezete szabatosan működjék Ma
már feltétlenül bizonyos, hogy miként a
nemzet egésze, akként a nemzetgyűlés minden
komoly és számottevő tényezője is Horthy
fővezért kivánja az állam élére.

TELEKON, TÁVIRAT.
tllrek Lloyd George lemondásáról.
Béáből jelentik: Rotterdami távirat szerint
Lloyd George legközelebb lemond és hosszabb
körutazásra készül Európában.
London, február 11. Lloyd George várható
lemondásának az az oka, hogy a liberális egységnek visszaállítására vonatkozó tárgyalásai
meghiúsultak.
Hága, február II. A Budapesti Tudósító
távirata: Londoni jelentés szerint olt általánosan
az a felfogás uralkodik, hogy Lloyd George
sorsa a legközelebbi napon eldől. Pártja bizonyossággal szárait a miniszterelnök küszöbön
álló visszalépésére.

Franchet d'Esperay tábornok Párisban.
Páris, február 12. Franchet d'Esperay tábornok szerdán Párisba érkezett. A párisi politikai
körökben jelentősnek tartják, hogy a keleti
hadsereg főparancsnoka egyidöben érkezett
meg a magyar békedelegációval. Franchet
d'Esperay kiséri el Millerandot Londonba, ahol
a török-kérdésről is tanácskoznak.

Katonai konvenció Franciaország
éa Jugoszlávia kőzőtt.
Laibach, február 11. A Buáapesti Tudósító
jelenti: A Slovenski Narod jelentése szerint a \
délszláv-állam és Franciaország között részleges
katonai konvenció jött létre, amely Franciaor- j
szágnak megadja a jogot, hogy a cattarói ki- |
kötőt a francia hadiflotta támasztópontul hasz- I
nálhassa.

Nagyrománia belső gyengesége.
Bukarest, február 12. A Budapesti Tudósító
jelenti: Faber Janescu egy román lap hasábjain erősen birálja a mai román kormányt és
többek között a következőket irja:
— Románia mai helyzete kétségtelenül rendkívül súlyos. Jogosan lehet tartani attól, hogy
az annyi áldozatok árán megteremtett Nagyrománia kártyavárként dől majd össze. A mai
generáció nem volt felkészülve az ilyen nagy
eseményekre. Románia igen gyenge volt, amikor
a háborút elkezdte, gyenge volt a békekonferencia előtt, ahol mindent megtett, hogy ne
veszítse el az iránta meglevő rokonszenvet.
Amikor pedig most a megszerzett hatalom
konszolidációjáról és az állami gépezet friss
erőben való tartásáról van szó, egészen tehetetlennek bizonyul.

Lloyd Georgenak, hogy a román miniszterelnökkel egyenrangú gentlemenként bánt éa
neki Ígéreteket tett. Angol politikai körökben
fokozódik a bizalmatlanság a román miniszterelnök személye iránt.

Az osztrák katonai ügyek ellenőrzése.
Bécs, február 12. (M. T.L) Az olasz katonri
misszió közölte az osztrák kormánnyal, hogy
Ausztria katonai ügyének ellenőrzése végett
rövid időn belül nemzetközi katonai ellenőrző
bizottság érkezik Bécsbe. A bizottságnak
körülbelül 200 katonatiszt és 1000 katona
lesz a tagja.

Kramarz Csehország

külpolitikájáról.

Prága, február 12. (Cseh sajtóiroda.) A külügyi bizottságban tegnap folytatták Benes miniszter nyilatkozata felett a vitát. Kramarz kijelentette, hogy a magyarországi monarchista-mozgalom folytán nincs kizárva, hogy Ausztriában is
monarchista-irányváltozás következik
be. E
veszedelemmel szemben Csehország ugy védekezhetik legjobban, ha a köztársaságot jól
épiti ki. Lengyelországhoz való viszonyáról
azt mondotta, hogy amig a lengyeleknek
imperiálista-törekvéseik vannak és amig nem
elégszenek meg azzal, ami őket illeti, a cseh
köztársaság nem léphet velük tartós összeköttetésbe. Ugyanez áll Romániáról is. A szólónak nincs kifogása a Németországgal való
legszorosabb gazdasági viszony ellen, de a
csehpolitika fundamentumát a szövetségesekhez való hűségnek kell alkotnia. Valamennyien
tudjuk, — mondotta — hogy jövőnk csak az erős
Oroszországra támaszkodhatik. Oroszország pedig
csak akkor lehet erős, ha szabad, decentralizált és
autonóm lesz. A bolsevizmus belső lehetetlensége folytán össze fog omlani. Azt kivánja tehát
a szóló, hogy a cseh köztársaságnak valamennyi
szláv állammal való szoros politikai és gazdasági kapcsolata legyen az ország jövendő
politikájának főirány jelzője. Beszédét igy fejezte
be: Az egyesült szlávsággal szemben minden
német revanche lehetetlen és ha politikailag ez
alapon járunk el, ugy szövetségeseinkkel szemben
elvégezzük azt a feladatot, amelyre kötelezve
vagyunk.

A Legfőbb Tanács Jegyzéke Ausztriához a bolsevisták ellen. Bécsből jelentik: A
Legfőbb Tanács most szigorú hangú jegyzéket
küldött az osztrák kormánynak, amelyben hivatkozva a müveit nemzetek szolidaritására,
Bizalmatlanság a román miniszterkövet»;li, hogy erélyesen járjon el a kommunista
einők iránt.
izgatókkal szemben. A külföldi bolsevista agiHága, február 12. A Nieuwe Courant londoni tátorokat utasítsa ki az országból és a magyar
tudósitója jelenti, hogy azok a magyarországi komffiunistavezérek kiadatási ügyét a legpártatleleplezések, amelyek Vajda-Vojvoda jelenlegi lanabbul intézze el. A jegyzék záradékában a román miniszterelnöknek a háború alatt tanú- Legfőbb Tanács kijelenti, hogy amennyiben az
sított és mostani nyilatkozatával ellentétben osztrák kormány nem tenne eleget a szövetséálló ausztrofil magatartását megvilágítják, ko- gesek óhajának, az antant retorziókkal él és
moly politikai körökben kinos feltűnést kel- . legelsösorban minden osztrák alattvalótól megtettek. A konzervatív lapok szemére vetik ' vonja az antant államaiba szóló útlevelet.
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A Duna-bizottság
Briliánsokat, befejezte tárgyalásait.

Vilmos császár és a német vezérek kiadatása.

használt ékszerekel,

Bécs, február 11. (M. T. L) A Neue Freie
Presse jelenti Berlinből: Illetékes körökben
arany éa ezüat r é g i s é g e k e t igen M A G A S
hire jár, hogy néhány antant-politikus felhívja
Á R B A N megvételre kereaünk.
2M
á figyelmet ?.rra, hogy a rémet kormány mostani elutasító magatartása csak pillanatnyi felfischer \ estvérek föZÍXZ
háborodás. amely lassanként elcsittul és helyet
ad engedékeny magatartásnak. Ezzel szemben
meg kell állapítani, hogv a német kormány •
nem gondol arra, hogy eiuíasitó álláspontjáról
letérjen. Jól értesült kórükben uay tudják, hogy j
a német kormány elutasítja a nemleges bíróság
33
gondolatát is, mert ennek a bíróságnak épp
olyan kevésbé volna módjában az antant által {
ltja a könyvujdonságokat. Takaréktár-Btca 1.
megvádoltakat maga elé kényszeríteni, mint j vashatja
Taltfoa 1 3 - 0 9 . Könyvek, könyvtárak legmagasabb
valamilyen ellenséges bíróságnak.
230
árban vétetnek.

Budapest, február 12. M. T . ' I, jelenti: A
szövetségközi Duna-bizottság, amely az általános
béke létrejöttéig a Duna ügyeit intézi, tegnap
fejezte be tanácskozásait. A tanácskozásokat a
bizottság elnöke, Troubridge admirális vezette,
az értekezlet előadója VÉscaille fregattkapitány,
a Duna-bizottság vezértitkára volt. A tanácskozáson a következő államok vettek részt:
Anglia, Franciaország, Olaszország,
Csehország, Jugoszlávia és Románia. Németország,
Ausztria, Magvarország és Bulgária képviselői
csak akkor fognak a bizottság munkáiban
résztvenni, ha a béke valamennyi országban
ratifikálva lesz, amikor azután a szövetségközi
Duna-bizottság átalakul nemzetközi
Dunabizottsággá. A jelenlegi tanácskozások egy
hétig tartottak. A bizottság megállapította, hogy
legfőbb feladatának tekinti a szabad hajózás
biztosítását a Duna egész folyásán minden
állam és minden hajó részére. Elhatározta a
=2= Kfsi D.-pilota. —
bizottság, hogy a Duna vízrajzi szolgálalát
központosítja, ez az elhatározás különösen
Tóth Péténél izemben.
fontos azért, mert áradás esetén a felső szakaszon a vízállás észlelt emelkedése a középső
és alsó szakaszokkal idejekorán közölhető, a
Valódi Houbigant D'Orsay, Gueldy, Arys,
fenyegető árvízveszéllyel szemben a szükséges
óvintézkedések idejekorán megtehetők. Ha ez
nem történik meg és az árviz meglepetésszerűen éri az árterületeket, katasztrófa sokszor
eredeti üvegekben é s kimérve. — Houbielkerülhetetlen. Vízrajzi jelentések, úgyszintén a
gant pouderek minden illatban.
Dunát érintő összes forgalmi kérdésekről szóló
adatok és ismertetések, valamint a Dunabizottság összes közléseinek minél szélesebb
„Gibbs" toilette é s borotva
körben való terjesztése céljából a bizotttság
hivatalos lap megindítását határozta el. Beható
tárgyalás alá vette a bizottság a Vaskapun át
Valódi kölni vizek eredeti üvegekben
való vontatás kérdését is és megbeszélte azoé s kimérve. O d e Houbigant loilette vizek.
kat a módozatokat, amelyek a hajóknak a
Az összes arc. köröm és kézápoló szerek.
Vaskapun való átvontatását biztosítják. A
karbantartási munkákat a parti államok kötelesek végeztetni és a bizottság ügyelni fog,
hogy e kötelezettségnek minden állam eleget
tegyen. Dunaforgalmi szabályzat megalkotását
is tervbe vette a bizottság, ezt a munkát csak
a nemzetközi bizottság összeülése után fogják
Stockholmból jelentik, hogy a keleti tengeri megkezdeni.
országokból érkezett megbízható hirek szerint Gurkow tábornok vezetése alatt német
és orosz monarchistákból álló hadsereg alakult. A. katonák egyrészét a németországi
orosz fogolytáborokban toborozták. Ez a hadsereg előreláthatóan már tavasszal készen
egq gramm aranyért; használható tárlesz arra, hogy a bolsevisták ellen döntő
akciót kezdhessen.
gyakért többet is. Régi aranypénznek
Bécs, február 12. (M. T. I.) A Neues Wiener
grammját 100-K-val fizetem. Régi ezüst
Tageblatt jelenti Berlinből: A lengyel kormány
pénzt és brilliáns ékszert bárkinél maértesitefte a nyugati hatalmak
kormányait,
gasabb árban veszek. Keresek megvéhogy ereje nem elegendő a szovjet-seregek túlsúlyának kivédésére. Ebben a kiélezett kérdéstelre Omega, Schaffhauseni és Brausben antant-körökben mérlegelik azt a tervei,
wetter-féle órákat igen magas árban.
amely ugyan még nem öltött .komoly formákat,
amely azonban már a mostani határozatlan
óra és ékszerjavltó műhely I
formában is a legnagyobb figyelemre méltó,
hogy t. i. a német kormánnyal közvetítő utján
érintkezést keresnek a következő meggondolás
alapján:
Kő!csey-ufca 2. szám.
Ha Németország hajlandóságot mutat a bolsevizmus leküzdésében résztvenni, akkor csapatainak szántát természetesen jelentékenyen
fokozhatná, persze csak erre u egy meghatározott célra 500 000 főnyi nemet hadsereg
M o n l o n d o 125gr, táblakban, legfinomabb kg. K 190
egy ü«tm n köd Ősben a lengyel hadseieggel eleD o m u i 100 gr. táblákban
.180
Csokoládé-bonbon
.190
gendő
íe a szovjetcsapatok további előreF ü g e (idei áru)
. . ,
50
nyomulásának megakadályozására. Az antant
fv<aróni (olasz)
30
gondoskodnék arról, hogy ezt a német sereget
Tiroli a l a a
kg. K 2 4 . - , 5 0 , fegyverrel és munícióval lássák el. Ha BerlinAzonkivüt mindenféle gyümölcs, kakaó, szardínia,
tea, kávé-áruk legolcsóbb napiárban 10 •/» előleg
ben elfogadják ezt a tervet, meglehetős bizobeküldése esetén utánvét mellett postán vagy vasúton
nyossággal számithatnak arra, liogy Fclsőszállítva. Viszonteladóknak nagyobbfirengfidnénijI
sziléz ában a népszavazás Németországra nézve
kedverő eredménnyel fog végződni.
KOVÁCS ILONA
Bern. február 12. Irkutzkból jelentik, hogy
gyümölcs, déligyümölcs és konzerváru nagykeresKolcsak útban van Moszkvafelé, ahol a legkedés Detail-Uzlet: Budapest, Andrtfsay-ut 0 0
felsőbb forradalmi törvényszék fog felette
Telefon: 22 - 06. - - Engross-üztet: F ő v á m t é r 2 - ) . '
Ítélkezni.
(Központi vásárcsarnok mellett.),
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Kardos legújabb, leimodernebb kölcsfinknvtára, K* S:

Bécs, február 11. (M. T. I.) A" Neue Freie
Presse jelenti Berlinből: Millerand jegyzéke,
amely a rajnai tartományok kiürítését bizonytalan időre elhalasztja, tegnap délután Berlinbe
érkezett. A sajtó utal arra, hogy a kit rités elhalasztását csak a nagyköveti értekezlet, nem
periig egyedül Franciaország határozhatja el.
Illetékes német körökben a hallatlan kiadatási
lista tudomásulvétele után az a benyomás, hogy
Franciaország nem is annyira a kiadatásokat
követeli, inkább ürügyeket akar találni a rajnai
tartományok kiürítésére szabott határidő kitolására.
Hirsch porosz miniszterelnök, aki most jött
vissza a rajnai tartományokból, a Vossische
Zeitung tudósítója előtt kijelentette, hogy a
rajnai tartományok lakossága a Iegerélyesebben
állást foglal a Poroszországtól és Németországtól tervezett elszakítás ellen.

Cotty parfümök

Gibbs f o g k r é m e k

Bécs, február 11. A Neue Freie Presse-nek
jelentik Berlinből: Az Evening Standard ugy
tudja, hogy a Hollandiához intézendő uj
jegyzék még ma este elkészül. A jegyzék
igen határozott hangú, azonban Hollandiát
semmiféle kényszerintézkedéssel nem fenyegeti
meg Vilmos császár kiadatásának megtagadása
esetére.
Amsterdam, február 11. Daily News Pdrisból
azt jelenti, hogy a kiadatási lajstromnak Berlinbe való elküldése előtt a Nagykövetek Tanácsában szívós harc folyt, amely az angol képviselők vereségével végződött Millerand meggyőzte a nagyköveti értekezletet, hogv a lajstromot
változatlanul kell Berlinbe elküldeni. Azt
mondotta:
— Ha valamilyen kérdésben engednek, akkor
a németek azt fogják követelni, hogy a szerződés egyéb pontjait is változtassák meg. Ha
az angol álláspontot elfogadnák, ez annyit jeentene, hogy dezavuálni kell a kamarában tett
nyilatkozatát, hogy a békeszerződést ugy kel! j
végrehajtani, ahogyan azt aláírták és ratifikálták.
Berlin, február 11. Pdrisból jelentik, hogy a
lemps egy figyelemreméltó vezércikkben egészen
megváltoztatta a kiszolgáltatástól eddig vallott
ellopását. A cikk bevezető soraiban azt fejten i , hogy nemcsak a francia kormány volt az,
mely a .békes?erződés sarkalatos feltételéül
ivánta biztosítani, hogy a háború vétkeseit
iicg kell büntetni, de Németország, hololt ezt t
ud-a, most mégis egész h a r ^ j a t Francia- '
rszágra önti ki. A kezdemc ny. ?.6s Lloyd'
norgetól indul ki, aki egész válasz
ar.őeiét erre építette.

Aranyat, ezüstöt,
brill'ánsokat, t S
pénzeket, Omega és Schaffhauseni
órákat legmagasabb árban vesz
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Horthy Miklós
kormányzósága.

DBLMAOYARORSZAO

i»

levő alkalmazottak visszafogadásának ügyét
rendezzék. A munkaadók hajlandónsk mutatkoztak erre, de a zal a megszorítással, ha az
— A f é l m á n szombaton Budapestre utazik. illetők bevonulásuk előtt legalább is egy évig
Dr
VateJc Ernő kormánybiztos-főispán szomba- voltak egyhuzamban alkalmazásban. Az elnöklő
Budapest, február 12. A nemzetgyűlés Összeton
Budapestre utazik. A főispán felesége súlyos államtitkár megígérte, hogy a rendelet módosíillésének közeledésével egyre erőteljesebben
7
betegen
fekszik a fővárosban. Dr. Vasek főispán tása alkalmával ugy a munkaadók, mint az
nyomul előtérbe az a kérdés, hogy ki le*
jelen
akar
lenni a képviselőház megnyitásánál alkalmazottak jogos kívánságaira
tekintettel
Magyarország kormányzója. Egészen a legutóboi
is.
Kedden
érkezik vissza.
lesznek.
napokig egyetlen jelöltet emlegettek erre s
— Tiltakozás a románok kegyetlenségei
— Szombaton délután d ö n t a t a n á c s a
diszes méltóságra: Horthy Miklós fővezért
Tegnapelőtt Horthy mellett Apponyi neve is ellen. A B. H. jelenti: Csütörtökön délután gázgyár ügyében. Balogh Károly tanácsnok
felmerült. Teljességgel hiteles forrásokból meg- Pekdr Gyula vezetésével nagy küldöttség keresi a szegedi légszeszvilágitási társaságnak egy
állapíthatjuk, hogy a kisgazdapárt a maga fel Graziani tábornokot, a budapesti francia beadványát terjesztette a csütörtöki tanácsegészében Horthy Miklós személye mellett fog- misszió vezetőjét, hogy 39 vezető társadalmi ülés eié. A beadványban a gázgyár előadta,
lal ál'ást és a nemzeti egyesülés pártjának testület nevében tiltakozzék előtte az oláhoknak hogy a városi tanács az általa kért 100 szátúlnyomó többsége is őt kivánja kormányzónak. Koiozsvárott és Nagyváradon kimondott halálos zalékos felemelést engedélyezte, de a határoAzok, akik ujabban Apponyi nevét felvetették, Ítéletei és a temesvári kegyetlenségei ellen. zatot a Kereskedelmi és Iparkamara megbizonyos aggodalmakra hivatkoznak, amelyek Meg fogják kérni a tábornokot, hogy tiltakozá- felebbezte és ezzel kapcsolatban olyan hirek
terjedtek el a városban, hogy a felebbezés
Horthy fővezér személyével vannak kapcsolat- sukat hozza a külföldi államok tudomására.
ban, igy azt találták ki, hogy külpolitikailag
— A tisztviselők beszerzési csoportjának elintézéséig senkinek a felemelt tarifát neai
nem volna kedvező hatása annak, ha ideigle- intéző-bizottsága lemondott. A köszolgálati kell fizetnie. Kéri tehát a gyár a város hatánes államfőnek a fővazért "álaszlanák meg, alkalmazottak beszerzési csoportjának az ügyeit ságát, hogy birtokon kivül végzést hozzon,
mert a bennünket környékező és különösen is 1919 január óta uj intéző-bizottság vezette. Ez amely szerint tehát a felemelt díjtételeket a
idegen rémlátásból éiő .államok ebben olyan a bizottság néhány havi működés után csak- felebbezésre való tekintet nélkül a gázgyár
agresszív tendenciákat vélnének felfedezni, ame- hamar tapasztalta, hogy tagjainak egyrésze az beszedhesse. Felhatalmazást kér továbbá a
lyek ma épp oly távol állanak Horthy szándé- ügyek iránt kevés, vagy egyáltalában semmi- gyár arra nézve is. hogy nemfizetés esetéa
kaitól, mint az egész magyar politikától Ezzel féíe érdeklődést nem tanusit. Ennek a közöm- az illetővel szemben a szükséges megtorlé
szemben igen komoly helyen rámutatnak arra, bösségnek a következménye volt azután, hogy intézkedéseket is alkalmazhatja. A tanács a
hogy az aggodalmaskodóknak skrupulusuk nem az intéző-bizottsági tagok még a gyűléseken gázgyár ezen beadványában való döntést
támadt akkor, amikor a kormányzói méltóságot sem jelentek meg határozatképes számban, szombat délutánra halasztotta, mikor is e
József főhercegnek szánták, holott egy percig ugy hogy azokon érvényes határozatokat nem kérdést a műszaki bizottság tagjaival együtsem volt kétséges, hogy .ez a változás kül- ás lehetett hozni. Ez a tapasztalat most arra tesen hozzák meg.
politikai bonyodalmaknak szolgáltatta volna ki indította a csoport ügyeivel még ioglalkozó
— Lisztet vár a város. Ha hinni lehet a
az országot. Különben is Horthy Miklósnak tagokat, hogy bizottsági tagságukról lemond- hírnek, a város hatósága által vásárolt liszttöbbizben elhangzott nyilatkozatai meggyőz- janak. Miután többen még azelőtt kiváltak a mennyiségből csütörtökön útnak indították Nagyhették a külföldet arról, hogy a békés politikai bizottságból, annak a taglétszáma az ujabbi kikindáról az első husz vagon rakományt. E
irányzat hive.
#,
lemondásokkal o!y csekély számra apadt le, kellemes hir, ha valónak bizonyul, azt is jeApponyi jelöltségének támogatói rendelkeznek hogy ez a szám a csoport szabályzatának értel- lenti, hogy véget ér az élelmezési blokád, ami
még egy érvvel, azt mondják nevezetesen, hogy mében érvényes határozatok hozatalára már hónapok óta válságos helyzetben tartja a város
épp a mai zavaros viszonyok között féltékenyen nem jogosult. A csoport vezetősége erről a polgárságát. A város több helyen vásárolt lisztet
kell őrködnünk azon, hogy csorbítatlanul, tel- körülményről dr. Vasek Frnő kormánybiztos- és több helyről várja a kenyérnek való őrlejességgel igyekezzünk helyreállítani a törvény- főispánt értesítette, egyben fölkérte, hogy az ményt, amely ha szintén megérkezik, remélni
hozás szuverénilását és tekintélyét és ebből a intéző-bizottság .újjáalakítása iránt intézkedjék. lehet, hogy a mai áraknál lényegesen olcsóbb
szempontból kívánatos, hogy a katonai hatalom
— Az ifjúság alkalmassági szemléje. A lesz a liszt. Tudott dolog, hogy annakidején
most már térjen vissza az elhelyezkedésnek polgármester plakátokon hivja fel az 1895— Szerbiában 6 korona átlagárban vásárolta a
ama formái közé, amelyek közt a legális idők- 1898. évben született polgárokat, hogy február város a lisztet, amelyre azonban nagy költsége
ben volt.
20., 21., 23. és 24-én az alkalmassági szemlén volt a városnak, miért is a nulláslisztet 22 koIlletékes helyen ezzel az érvvel szemben rá- jelenjenek meg. Mindenkire kötelező a meg- ronában, a fózölisztet 18 és a kenyérlisztct 12
mutatnak arra, hogy Horthy Miklósnak kor- jelenés, azokra is, akik a háború ideje alatt, koronában kellett megállapitania, ha azt nem
mányzó^ való megválasztása egyben jelenteni bármi okból fel voltak mentve a tényleges szol- akarja, hogy ráfizessen. Most olyan időket
fogja azt is, hogy a fővezérség mai szerveze- gálat alól. A bevonulás rövid idő alatt meg- élünk, amikor nem fontos a haszon elmaratében lényeges változás fog történni. Az pedig történik. A szolgálat addig tart, mig a béke- dása, de még az sem, ha a város a várt lisztegy percig sem volt kétséges, hogy Horthy nem feltételekben meghatározott hadsereget megszer- mennyiségre ráfizet is egy bizonyos összeget.
mint katona fogja elfoglalni és betölteni a reá vezik és hihetőleg egy évnél nem tart tovább. A cél nem lehet most más, minthogy a város
váró fontos közjogi méltóságot.
A sorozás a régi gimnázium épületében törté- liszthez jusson, ha csak lehetséges.
— Friedrich István gyermekei spanyolA pártvezérek nyilatkozata szerint kétség nik. A polgármester mindenkit figyelmeztet,
megbetegedtek.
Budapestről
sem marad fenn ahhoz, hogy Horthy kor- hogy hazafias kötelességének annál is inkább járványban
István- hadügyminiszter
mányzóvá való megválasztása a parlamentben tegyen eleget, mert aki a körelező alkalmassági jelentik: Friedrich
egyhangú szavazással fog megtörténni.
6zemlén meg nem jelen, azt karhatalommal mindkét leánya a spanyol-nátha tünetei között
Egy lapnak az a hire, hogy a nemzeti egye- állítják elö és ezenkívül súlyosan meg is bün- megbelegedett. Friedrich István az egész napot
leánykái betegágyánál tölti, hivatalába csak a
sülés pártja Apponyi mellett állást foglalt volna
tetik.
legsürgősebb
intézkedések megtétele ceüából
téves. A párt vezetősége ezzel a kérdéssel csak
— A Szegedi Kereskedők Szövetsége ez
egyizben foglalkozott és ezen az értekezleten, uton is felhivja tagjainak figyelmét dr. Balkányi jár el. — A keresztény nemzeti párt zé~zlószentelési ünnepét bizonytalan időre elha.aszcsak Horthy Miklós személyéről volt szó.
Kálmánnak, az Országos Magyar Kereske- tották.
delmi Egyesülés igazgatójának pénteken dél— Elfogták a Délvidéki Köztársaság népután fél 4 órakor a Kereskedelmi és Ipar- biztosát Budapestről jelentik: Még a Károlyikamarában tartandó előadására. Dr. Balkányi forradalom első napjaiban történt, hogy Temesa kereskedelmet érdeklő általános kérdésekről vár székhellyel a Bánság vidékén Károlyi emfog előadást tartani.
berei kikiáltották a Délvidéki Köztársaságot.
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
— Rendezik a magántisztviselők jogvi- Ennek népbiztosává Károlyi egyik bizalmas
szonyát. Papp Dezső államtitkár elnöklete alatt emberét, dr. Röth Ottó temesvári ügyvédei neÓ R Á S
a napokban tárgyalták a kereskedelemügyi velték ki. Róth az idegen megszállás alatt
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minisztériumban a magánalkalmazottak jogvi- k énytelen volt elmenekülni Temesvárról és me— Friedrich István lemondott cinkota , szonyáról szóló rendelet tervezetét Az értekez- nekvése során megfordult Aradon és Szegeden
mandátumé?61. Budapestről jelentik: Miután leten a munkaadók kívánsága ;<z volt, hogy i? ' esutóbb Budapestre jött és ep\lk rokonáFriedrich hadügyminiszter a cinkotai mandátu- két évnél rövidebb szolgálat után hat hét, két nak Aradi-utcai lakásán rejtőzött. A nyomozó
máról lemondott, a jelöltséget dr. Wein Dezső- évnél hosszabb szolgálat után három hónap, hatóságok rejtőzködési helyét nustudíák és
nek, a Nemzeti Egyerülés pártja elnökigazgató- legyen a felmondási idő. A munkaadók kíván- elfogták. Egye 16 Vzetben tartják, viselt doljának ajánlották fel, aKi azt ellogadta. Friedrich ságával szemben az alkalmazottak azt kérték, gainak k'nyomozása után határoznak további
tehát a budapesti mand..;.<:not tartja meg,
hogy a felmondási idő egy év legyen. A tár- sorsa felöl.
— Az erdélyi románok kívánságai. Brassó- gyalás folyamán abban történt megállapodás,
— Felesleges bútorok a városnál. Körülból jelentik: A Tribund részletes cikket közöl hogy két évnél rövidebb idö után három hónap belül egy éve a francia csapatok oly nagyarról, hogy az erdélyi románoknak mi a pro- két évnél hosszabb idő után pedig félév legyen számmal voltak Szegeden, hogy azokat, kiváltgramja. A program 6 pontban a következő kí- a felmondási idö. Felmondási határidő mindig képen a tiszteket elszállásolni nem tudta a
vánságokat tartalmazza: Az ostromállapot meg- a hónap vége. A végkielégítésre vonatkozóan város. Ezért a hatóság bútorok vásárlását renszüntetése. teljes sajtószabadság mindenütt, a munkaadók azt kívánták, hogy az igényjogo- delte el és iskolákat, középületeket lakásokká
főleg Erdélyben, az alkotmányos élet megindí- sultság egyhuzamban való ötévi szolgálat után alakították. Most, hogy a város a francia megtása, az ország békéjét minden társadalom meg- állapittassék meg. Minden háromévi szolgálat szállás alól részben felszabadult, a vásárolt
bontáskisérlete ellen biztosító demokratikus után egyhavi fizetés a végkielégítés összege. bútorok a hatóság rendelkezése alá visszakerüluralom, a kereskedelem és szállítás szabadsága, Az alkalmazottak három év után kérik a vég- tek. A bútorok felhasználásáról a < VJtörtöki
a monopóliumok és engedélyek megszüntetése, kielégítési jogosultság megállapítását és pedig tanácsülés ugy intézkedett, hogy egy bizottság
a tehetséges elemek elhelyezése a vezető minden kétévi szolgálat után kéthavi fizetés- közbenjöttével nagyobb felét bér bead ja ki.
pozíciókba, a gyűlölködésre bujtogató rétegek nek megfelelő összeggel. Az alkalmazottak kérték mig a fennmaradó kisebb réstt a hivatalok
ategfékezése.
még, hogy a leszerelt, vagy a hadifogságban berendezésére használja f e l

flranuaf, brilliánsf
ékszereket, platinát
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— Megbüntetik a szavazástól oh nMkBI
távolmaradottakat. A hivatalos lap mai számában rendelet tétetett közzé a kőtelező szavazásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása
tárgyában. A rendelet bzerint a járásbíróságok
községenkint jegyzéket állítanak Össze a szavazásban részt nem vett választókról, akik távolmaradásuk igazolására bejelentést nem tettek.
Aki nem szavazott, 5 - 2 0 0 koronáig terjedő
pénzbirságra ítélik, azokat pedig, akik állami
egyenesadót fizetnek, az adó 5 százalékának
megfelelő összegű további pénzbírságot fizetnek.
Akik nem szavaztak, a legközelebbi választásoknál sem választói jogot nem gyakorolhatnak,
sem a törvényhozás tagjává nem választhatók.
— tlusiparosok értekezlete a városházán.
A város disznóhússal való ellátására vonatkozólag pénteken délután négy órakor a városháza közgyűlési termében fontos értekezlet lesz.
Az árvizsgáló-bizottság tárgyalásra hivta meg
a busiparosok vezetőit. Jelen lesz még dr. Vasek
Ernő főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. Bottka Sándor főkapitány. Megvitatják, miként volna lehetséges a jelenleg
Szegeden uralkodó sertéshus-uzsoraárakat letömi.

— Eredménytelen pályázat a kórház fő-

orvosi állására. A közkórház bujakóros és
kórbonctani osztályának főorvosa dr. Hollós
ózsef volt egész a proletárdiktatúra kitöréséig,
ikkor, amint ismeretes, dr. Hollós Szegedről
Pestre utazott s ottmaradt, egész a mult év
október közepéig. Hazaérkezvén, újból el akarta
foglalni a közkorháznál éveken keresztül viselt
állását, de közölték vele, hogy ugy a kommün
alatti exponáltsága miatt, mint azon okból,
hogy három hónapot indokolatlanul távol töltött, a főispán állasából felmentette. Dr. Hollós
a napokban oeadványt intézett a főispánhoz,
melyben nyugdíjaztatását kéri. Közben, amint
Vasek Ernő főispán kijelentette, a város pályázatot hirdetett a kórház bujakóros és kórbonctani főorvosi osztályának vezetésére, de alkalmas pályázó nem akadván, újbóli pályázat kiírását rendelte el.
— A 800 méter kakivászon. Mint már több
ízben megírtuk, a városi tisztviselők kérték,
hogy a város által vásárolt 800 méter kakivásznat részükre beszerzési áron utalja ki. A
csütörtöki tanácsülés ugy határozott, hogy a
kéit vásznat 40 koronás beszerzési áron kiutalja, de csak annak, aki igazolja, hogy tény^
leg rá van szorulva erre az olcsó vászonra.
Minden tisztviselő csak egy alsó öltözékre
vaiwt kap.
— Leégett vasúti hid. Bécsből jelenük:
Szerdán este az északnyugati vasút dunai
hídja kigyulladt. A lángok a hid északi
részéről átcsaptak a közepére és a tűzoltóság
megfeszített muukája mellett is a hid leégett
A vasúti forgalmat ezen a vonalon meg
kellett szakítani.
— Tolvaj vendégek. Még a mult év elején
történt, hogy Borbás Károly és Bőrcsök Vida
szállást kértek és kaptak földijüknél: Ric Károly
és Fehér György kórházi alkalmazottak lakásán.
A vendéglátók amikor hazulról eltávoztak, a
magukra maradt vendégek a lakásban az értékesebb holmikat összeszedték és elinaltak. A
határrendőrség a Szeged-állomáson elfogta Borbás Kaiolyt, aki fölött szerdán ítélkezett a szegedi törvényszék //e^'s-jy-tanácsa és Borbást 8
hónapi börtönre és 3 évi hivatal és joggyakorlat
vesztésre itélie.
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x A paprika-kirendeltség kérelme. A földmivelésügyi minisztérium paprika- és gyógynövény-kirendeltségének. szegedi vezetője, Tóth
Elek beadványt intézett a város tanácsához,
melyben kéri, hogy a kirendeltség Által kísérlet
céljaira a Bodomi-réten eddig használt 3 hold
föld helyett adjon a város a puskaporos dűlőben 5 hold földet. Tóth Elek kérelmét azzal
indokolja, hogy a paprika-kirendetség által Szegeden létesített kísérleti telep tulajdonképen
tanulmány céljaira is szolgál és az általa kért
hely sokkal könnyeDben hozzáférhető lenne,
mint a régi telep. A tanács ugy határozott,
hogy nem zárkózik el e kérelem teljesítése elöl,
de csak az esetben, ha a puskaporos dűlőben
Tóth Elek által kért földek jelenlegi bérlőivel
békés megegyezésre tud jutni.
z Ezer vagon fa érkezik. A Kézmüvesbank
500 vagon fa behozatalára kért engedélyt. Az
érkezendő fának vagononkénti ára 10.000 kor.,
ölenkénli ára pedig 2000 korona lesz Az engedélyt megadják. — A Keresztény Behozatali
Szövetkezet budapesti cég bejelentette, hogy a
várossal kötött szerződése értelmében most már
hajlandó az 500 vagon fát leszállítani s annak
megkezdését e hó 16-ára igérle.
x Szövetáru tranaitó-állomás. Hoilzer S. és
Fiai szövetáru nagykereskedő bejelentette, hogy
szövetáru transitó-állomást szándékozik Szegeden létesíteni. Egyben kérte a város hatóságát,
hogy a ki- és behozatali vámot engedje el. A
tanács a kérelmet teljesiti.
x Budapesti tőzsde. Budapest, február 12.
(M. T. I.) Magyar Hitel 1519, Osztrák Hitel
850, Kereskedelmi Bank 6920, Magyar Bank
940, Leszámítoló 945, Agrárbank 1255, Fabank
1275, Jelzálogbank 610, Hazai Bank 835,
Ingatlanbank 1430, Forgalmi Bank 750, Hermcs 500, Országos Bank 850, Merkúr. 815,
Iparbank 690, Földbirtokbank 2130, Magy.
Ált. Tak. 1280, Belvárosi 815, Magy. Alt. Bizt.
24.300,
Jégbiztosiíó 1030, Gizella
1650,
Borsód—miskolci 3100, Tégla és cement 905,
Felsőmagyarországi 4500, Drasche 2150, Kerámia 1200, Urikány 3700, Fegyvergyár 1930,
Kaszab 1230, Rima 3600, Adria 8200, Anglótank 770, Hazai Takarék 21.400, Magy. Orsz.
Közp. 2020, Egyesült fővárosi 2400, Nemzeti
Takarék 740. Lipótvárosi 370, Fonciére 1000,
Concordh 1680, Első budapesti 5000, Hunária 2500, Viktória 4050, Beocsini 35.800,
zentlörinci 1250, Északmagyarországi 2850,
Esztergom—szászvári 3380, István 800, Kőbányai 1420, Magnesit 5000, Magy. ált. szén
7800, Salgó 6550, Újlaki 1600, Kóburg 2000,
Ganz Danubius 9000, Ganz villamos 2380,
Lang 795, Lipták 485, Schlick 805, Csáky
1285, Mezőgazdasági gépipar 2200, Aczél
1300, Atlantika 48 000, Levantc 4150, Közüli
1455, Városi 655, Bui 510, Délivasut 682,
Államvasút 3900, Tröst 1130, Atheneaum 2200.
Franklin 3250, Alt. gáz 3800, Baróti 1500,
Brassói 2600, Chinoin 2240, Danica 4000,
Egyesült izzó 3650, Magyar papir 2700, Győri
textil 2000, Spódium 2090, Felien 35)00, Flóra
2850, Ci ildbergcr 1350, Guttmann 3610, Hungária indirágya 2400, Fatermelő 6600, Klotild
2 >80. M.iuyar cukor 7400. Lámpa 2200, Auer
1760, Rcpdlögyár 950, Országos fa 2800,

Péntek: Szenvedély, dráma. BértetszUnet
Szombat: 1 Sátán maszkja, játék.
II. Parasztbecsület, opera. Premiertoérkt B
31 sz.
Vasárnap d. u.: Krdeszleány, operett
V a s á m p este; Sárga csikó, népszínmű. BérleUxünet
Héttő: Szenvedély, dráma BérletszUnet

Gummi 3930, Magyar vasú tforga Imi 1380,
Nasici 10.800, Olajmüvek 2350, Phöbus 440,
Slavonia 2850, Stühmer 3900. Karton 1210,
Polgári sör 5800, őstermelők 1150, Marosvásárhelyi 1400, Nemzeti fa 1500, Lichtig
2375, Schwarczer 830, Telefon 1710, Vasmegyei villamos 1175, Király sörfőzde 2200,
Jelzálogbank sorsjegy 172, Hazai Takarék sorsjegy 160—170.
Valuta: Lei 365—80, márka 335—50, font
900—35, francia frank 17.5-18.5, svájci frank
4 5 - 4 7 , dollár 270—80, Napoleon 1 0 1 0 - 3 0 ,
líra 15 3 0 - 1 5 75, rubel 2 2 ^ - 3 5 , szokol 2 ? 0 85. dinár 720—30.
Vdltó-drfotyamok:
Amsterdam
100—110,
német bankpiacok 285—318, hollandi bankpiacok 1450—1600, prágai bankpiacok 350—
70, svájci bankpiacok 4400—4900, claerinfizetés 7 5 - 8 5 .
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GyümÖlcs-te
vegyes gyümölcsből, 50'/. cukortartalommal, ládákból kimérve
/

kilója 4o korong
Kapható

a Városi Központi Tejcsarnok
fióktejcsarnokaibán.
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E l s ő S z e g e d i I r ó g é p j a v l t ö Vállalat
Telefon QfiQ K E L L E R

A.

Telefon Offl

SZÉCHENYI-TfcR 8.

ípóirénplr keve«et .használtak é s ujak állandóim
lIU^CJIDi raktáron, leírások é s javítások s p e c i á lis szakmunkások által soron kivül is eszközöltetnek. A n g o l eredeti festékszalagokat telelonhivásra
azonnal szállítunk.
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Ruhakelmék, báli toalettek crepdechinek, zephirek, vásznak leg^

olcsóbban beszerezhetők

ejG)

Gerő és Tabár cégnél

Lőszerszám

és lópatkószög eladása megkezdődön

Kálmán Ernő %2Su
Feketesas-u. 15. 2998 Telefon 13—46.

Sok pénzt takarít m e g , l ^ T Z l
TELEFON

5—24.

MÜöOR.
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Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rend-ii.

Somogyi-Utca

20

szám. (Fekete

ház.)

BABOS ELEK I T ODA1
Üzlet: Tisza Lajos-körut 32. o Qyártelep. ' ^ola-utca 20 sz, (Hungária-épület.)

Apró hirdetések.
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I r n ^ p n p f bármily állapotban is a legmagasabb
II w g c ^ O l a r o n vM-tt Keller irógeprállalat Sxéchenyi-tér 8. Teleion 3 3

Nvomatotl Hrue*.t«i U. M Urna

Elsőrendű külföldi gyapiuból m i n J - n ízinben a legdivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendr hetők és készen k a p h a tok: Garnitúrák, swetterek. sapkrV . leztyuk, átvetők l inóm
llor es gYapiuhansnyák H a r i s n y a , -léseket, t o v á b b á minden
szakmabeli cikk elkészítését vevö anyagjából is elvállalunk
<.v*TrrmMlrt»iao» .. -MUj iétkim-*mi2rrn\

