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A magyar nemzetgyűlés összeült
— Huszár miniszterelnök bestéd*.
Budapest, február 16. (M. T. I ) A nemzetgyűlés tagjai már 10 óra elölt gyülekezni kezdtek a kupo'acsarnokban, hogy a nemzetgyűlés
megnyitásával kapcsolatos egyházi szertartásokon résztvegyenek. Pontban 10 órakor érkezett
meg dr. Csernoch j í n o s bibornok-hercegprimás,
aki a rögtönzött oltár elé készített imazsámolyra
térdelve rövid imát mondott, majd magára
öltötte az egyházi ruhákat és ünnepi szent
misét pontifikált dr. Mészáros János prelátus,
érseki helytartó, dr. Breyer István miniszteri
tanácsot, dr. Leopold Antal hercegprímást' irodaigazgató, dr. Ámort Pál prelátus-kanonok, Turi
Béla pápai kamarás, nemzetgyűlési képviselő
és számos egyházi férfiú segédletével. Az
ünnepi mise alatt a Nemzeti Operaház énekkara énekeli. A szent mise végeztével Peiri
Elek ref. püspök magas szárnyalású imát
mondott. Utána Raffay Sándor cvang. püspök
nagyhatású emelkedett beszédet intézett az
egybegyűltekhez, majd elimádkozla az „Erős
várunk nekünk az Isten" kezdetű zsoltári.
A püspök ezután megáldotta a nemzetgyűlés
tagjait és az énekkar elénekelte a Szózatot.
Néhány perccel 11 óra elótt ért véget az
egyházi ünnep a kupolateremben és a nemzetgyűlés tagjai Angyal József háznagy kalauzolása
mellett visszatértek a képviselőház üléstermébe.
Alig foglalnak helyet, Huszár Károly miniszterelnök vezetésével bevonul a kormány. A miniszterelnök nyomban szólásra emelkedett.
— Tudomásom szerint — mondja — a
nemzetgyűlésnek Bernáth Béla képviselő ur
a legidősebb tagja. Felkérem tehát Bernáth
Béla képviselő urát, hogy foglalja el, mint
korelnök, az elnöki széket és vezesse a nemzetgyűlés tanácskozásait addig, amig
a
nemzetgyűlés megválasztja elnökét. Ugyanakkor a miniszterelnök felkéri a nemzetgyűlés
6 legfiatalabb tagját, hogy mint korje yzök
lássák el ideiglene en a jegyzői tisztet. Erre
a keresztény egyesülés pártjának soraiból
Juhász Mátyás, Somogyi István, Szabó József,
a kisgazdapártból dr. Szabó Sándor, Szabóky
Jenő, Drozdy György foglalják el a jegyzői
széket.
Bernáth Béla felmegy az emelvényre és rövid beszedben üdvözli a nemzetgyűlés tagjait,
akik államalkotó munkára gyűltek össze és
Isten áldását kéri működésükre. Azután néhány
bejelentést tesz és felolvassa gróf Apponyi és
gróf Teleki Pál nemzetgyűlési tagok leveleit,
amelyekben a béketárgyalások tartamára szabadságot kérnek. A szabadságot a nemzetgyűlés
megadja A korelnök ezután felkéri a nemzetgyűlést, hogy tárgyalásait addig, amig uj nemzetgyűlési házszabályok nem állanak rendelkezésre, a képviselőház 1908. házszabályai alapján
folytassa.
Huszár Károly miniszterelnök: Tisztelt nemzet- j
gyűlés! A magyar nemzet kálváriajárásának
ezen a stációján üdvözlöm az újonnan megválasztott nemzetgyűlést és Isten nevében megkezdjük munkálkodásunkat.
— Borzalmas eseményeken ment keresztül a
mi nemzetünk a legutóbbi években, az utolsó
hónapokban. Ebben a pillanatban az első lépést teltük, hogy a felénk tátongó sir széléről
visszarántsuk a már-már pusztulásnak menő 1
nemzetet. Évszázadokon át szisztematikusan
előkészített belső rothasztás (igaz. ugy van!),
kívülről érvényesü'ő propaganda-téveszméknek
bontó e.eje ( i g a z , ugy van I), a békének csalfa j
reménye, nemzeti jelszavaknak és csábitó büv-

—

erejébe hurkolt demagógia (*gaz, ugy van 1) felbontották az állám belső rendjét, lerombolták a
tekintélyeket, amelyek nélkül a remzet és a nép
fenn nem állhat. Könnyelmű gazdálkodásukkal
teljesen tönkretették az ország anyagi helyzetét.
A polgári elemeknek gyengesége folytán órárólórára folyton balfelé tolódott a nemzet és a
végső pillanatban egy tudatos árulás következtében (ugy van, ugy v a n t . felkiáltások: gyalázat I) a nemzet pusztulás elé került. Dicsőség
volt hajdan magyarnak fenni, de azokban a
napokban és hónapokban pirulni kellett a népek iléiete előtt (ugy van!). A forradalomnak az
az öszi rózsája nem az uj Magyarországnak
bölcsőjét építette, hanem a történelmi Magyarországnak majdnem sirvirágjává vált.
— Tiszteli nemzetgyűlés I Ebből az elnöki székből junius 15-ikén az úgynevezett tanácsköztársaság agyik vezére azt mondotta, hogy
az ö osztályuralmuk csak akkor jöhet létre, ha
a régit megszűntetik, ha a réginek minden
tervét elpusztítják. Szószerint mondá: .Ezeresztendős alkotmányt teszünk sirba örökre és
ezzel eleget teszünk millió és millió proletár
szivének." Szégyenteljesebb szavak nem hangzottak még egyetlen nemzetnek képviselőházában sem. Nem volt az képviselőház, de lemossuk erről a házról és erről a teremről azt
a gyalázatot, hoey egy ezeresztendős nemzetnek
ebben a történelmi jelentőségű csarnokában
egy egész nemzet önérzetét ilyen mélyen sértő
szót egyáltalán ki lehetett mondani. Hazugság
volt minden szó benne. A nép szabad akaratának megnyilvánulása után itt ezen a nemzetgyűlésen elmondhatjuk, hogy a magyar munkásságnak nagy többsége, mondhatnánk teljes
összesége teljesen távoltartotta magát ettől és
azoknak lelkivilágából valók voltak, akik most
az összeomlás után itthagyták romokban heverő hazájukat és a külföldön még ma is
konspirálnuk hazájuk ellen. (Felkiáltások balfelöl : Lopott pénzen!)
— Garbai Sándor egy másik beszédében
ugyancsak azt mondotta, hogy mindaz, ami
akkor történt, a szakszervezetekben terjesztett
forradalmi tanításnak volt a következménye.
Ennek a mondásnak a konzekvenciáit a nemzetgyűlésnek le kell vonnia. Tudjuk, hogy a
szabadkőmives páholyokban hónapokkal előbb
hangzottak el azok a beszédek, amelyek a:után
későbben mind végre leitek hajtva.
— Ez a nemzet önérzetes életösztönnel a
saját életjogát ki fogja vivni mindenféle ilyen
alattomos társasággal szemben. Nemzeti életünk
szabad fejlődésének az útjából minden ilven
elénk tornyosuló akadályt férfierővel és flffimunkával el fogunk hárítani. (Ugy van ! taps.)
— Egy másik szerve az úgynevezett tanácsköztársaságnak itt e teremben proklamálta, hogy
mihelyt a szociáldemokrácia uralomra jut, akkor
le kell mondani a demokrácia elveiről és a
diktatúrát kell proklamálni. Ezt tartjuk mi a
legnagyobb véteknek és bűnnek, amit a magyar
nép ellen elkövettek. Mi minden diktatúrával
szemben egészséges erkölcsi alapon nyugvó
demokrácia képviselői vagyunk. (Élénk éljenzés
és taps.)
— Kunfi mondotta, ugyancsak e teremben,
hogy a szovjet-kongresszus nem egyéb, n.int a
régi szociáldemokrata-párt temetése, mert a
demokrácia eszméivel teljesen szakítani kell.
Ma ugyanaiok az emberek proklamálnak elve- 1
ket, eszméket, gondolatokat, állásfoglalásokat,
olyanokat,
amelyeket
ők
megtagadtak
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akkor, amikor a hatalomnak bitorlói voltak
ebben
az
országban.
(Ugy
van,
ugy vanl) Mi ezeket a nagy emberi eszméket
és gondolatokat megtagadni sosem fogjuk és
nemzetünknek szellemében kívánunk dolgozni.
Nem fogjuk megengedni, hogy az épitök helyett rombolók ragadják újból kezűkbe ebben
az országban a halaimat. A legnagyobb bün,
amit a nemzet ellen ezer év óta elkövetlek az
volt, hogy egy észrevétlen pillanatban átadták
a hatalmat ebben az országban a börtöntöltelékeknek, kinyitották a cellák ajtajait, a társadalom szemetjét rászabadították az államnak
minden intézményére. Az ország első embereit
elvitték a kinzókamrákba, elvittek a börtönök
mélyére, elvitték egészen a vértanuságig és
azalatt á világ összes népeinek söpredéke
jött ide s Magyarországot akarta felhasználni
arra, hogy erről a pontról lángbaborítsák az
egész világot. Egy degenerált világ bajának
söpredéke ragadta in kezébe a hatalmat. (Felkiáltások : Zsidó söpredék, galiciaik!) Nemcsak
azok voltak, folytatja a miniszterelnök, de akik
voltak, azok mir.d megérdemlik a söpredék
nevet. A tisztességes emberek egységes frontjának kell ezekkel szembeszállniok. Meg vagyok
arról győződve, hogy itt nem szabad osztály és
felekezet közti határoknak lenniök. Tisztességes
hazafiaknak és tisztességes embereknek egységes erejével kell, hogy szemben találja magát
mindenki^ aki még egyszer megkísérelné, hogy
hasonló uralmat hozzon létre ebben az országban. (Éljenzés, taps.)
Elmondja a miniszterelnök, hogy maga az
országgyűlés háza is szégyenteljes kinzókamrává változott. Tartozunk, úgymond, azzal,
hogy egy pillanatot áldozzunk azoknak, akik,
mint a nemzet és a kereszténység vértanúi, a
magyar nemzet jövendőjeért való harcban életüket, egészségüket,
családi
boldogságukat
elvesztettek.
Erre a nemzetgyűlés
tagjai
mindannyian
felállottak.
A miniszterelnök ezután részletesen beszél a
proletárdiktatúra rettentő pusztításairól. Az
állami kiadásokat néhány hónap alatt 409
százalékkal emelték, a bevételeket 40 százalékkal csökkentették. Bűntelenül, úgymond, senkisem maradhat, aki ezt a nagy bűnt a nemzet
ellen elkövette és mindenki számolni tartozik
minden cselekedeteért, amit az első pillanattól
mindmáig elkövetett.
Ezután arról beszél, hogy már az iskolákat
is megfertőzték, ugy, hogy még a nemzetgyűlés
összejövetele előtt tanítókat, tanárokat kellett
eltávolítani az
iskolákból lelkimegrontásért.
Szól a román megszállásról, ami szintén a
proletárdiktatúrát terheli s aminek költségei
nagyobbak voltak, mint a 4 és féléves háboiué. Szól azokról, akiknek érdeme, hogy a
szörnyűségek véget értek. Mindenkinek, akik
ebben a munkában résztvettek, köszönetet mond.
Nevekel említeni, úgymond,
jm kívánok,
nem tudom, hogy ki volt köztük a legnagyobb,
de hogy férfiak, magyarok és keresztények voltak, azt tudom. (Zajos helyeslés, a nemzetgyűlés lagjai fölállanak. Sokan Friedrich Istvánt
éljenzik)
Ezután a jövő feladatairól beszélt. Magyar
külpolitikát akarunk csinálni. A magyar béke
Európa legégetőbb problémája. Ezt pedig csak
az igazság alapján, népszavazás utján lehet
megoldani. Legsürgősebb feladatok: a béke
kérdése, az álamforma, a választói törvény, a
közigazgatás reformjának, az ipari törvény
revíziójának, a földbirtok-reformnak, a kézélelmezésnek kérdése, az egész keresztény élet
újjáépítése.
— E helyről, mondotta végül, azt a felszó-'
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litást intézem a nemzet minden tagjához, hogy
fogjon össze a nemzet minden konstruktív
eleme, hogy mint egység álljon a világ előtt a
magyar nemzet. Köröskörül piros az ég alja,
de a nemzet mindenkor meg fog küzdeni azzal
az áramlattal. Elvárom a nemzetgyűlés minden
egyes tagjától, hogy nem föUQnéshajhászásért,
a népszerűségért fog dolgozni, hanem mindenki
lelkiismeretesen letjesirt a kötelességét. Mi pedig, a kormány tagjai itt állunk és várjuk azt a
pillanatot, amikor majd egy alkotmányosan

megválasztott államfő kezébe tesszük le a hatalmat. (Éljen Horthyt)

A befejezett munka után

fölemelt fővel álljuk a felelősséget mindazért, Horthy kormányzőaága és a királyság
amit tettflnk és hő kiváwágttnk, hogy Jöjjön el mellett nyilvánul meg a véres hanguminél előbb az első felelős magyar kormány. lata. — Népgyűlés a városháza előtt
A miniszterelnököt a Ház minden oldaláról
üdvözölték.
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A korelnök néhány előterjesztése után a r
ülést berekesz <ték. Legközelebbi fllés kedden
lesz.

Magyar
— Barátságos megegyezést ajánlunk NyugatnMpsrj
Dr. Qratx Qusztáv bécsi követőnk jegyzéket
nyújtóit át dr. Renner osztrák kancellárnak. A
jegyzék nagyon loyalis hangon ázt javasolja,
hogy Nyugatmagyarország egyi észének, Moson-,
Sopron- és Vasmegyéknek
hovátartozásáról
barátságos megegyezés alapján döntsenek. Noha
történeti jog alapján emiitett terület több mint
ezeréve a mienk, a magyar kormány pártatlan
népszavazást ajánl, hogy az döntsön a hovatartozásról. Ha a népszavazás Magyarország
javára döntene, a magyar kormány késznek
nyilatkozik arra, hogy a német lakosság részére
szerződésben biztositotl messzemenő autonómiát
adni, a katonaság tartásának jogát hajlandó
Magyarország a föltétlenül szükségesre redukálni. Ausztria és Magyarország viszonyát pedig hajlandó a kölcsönös teljesen szabadkereskeáelml forgalom alapján szabályozni.
A Virradatnak jelentik Bécsből: Koimánykörökböl vett értesülés szerint a magyar kormány
jegyzéke nem keres uj alapot a tárgyalásokra.
Az antant nem fogadta el Ausztria kívánságát,
hogy népszavazás döntsön a területi kérdésekről. Az antant azzal, hogy katonai missziót kMdött Nyugatmagyarországba, kifejezte azt az
álláspontját, hogy nem változtatja meg a saintgermainei békét. Kormánykörökben azt is hang o z n á k , hogy Magyarország javaslata tulsoká késett, Ausztriának e kérdésben nincs
többé akciószabadsága. Mindazonáltal ugy a
minisztertanács, mint a nemzetgyűlés főbizottsága behatóan tárgyalni fogja a magyar jegyzéket. A nemzetgyűlési pártok közül a nagy
németek természetesen elleneznek minden önkéntes lemondást a németlakta területekről.

Enyhítések a magyar békeszerződésben.
Neuüly, február 16. (A M. T . L szikratávirata. A Matm londoni különtudósi-

tója jelenti, hogy egyes hatalmak hajlandók Magyarországnak olyan
enyhitéteket tenni, amelyek a békeszerződéssel összeegyeztethetők.

Nyolcnapos határidő a magyar
békedelegáciőnak.
Páris, február 16. (M. T. I. szikratávirata.)
Az a nyolcnapos határidő, amelyet a Legfőbb
Tanács a magyar békeküldöltségnek adott,
hogy megszerketsze, kinyomtassa azokat a
jegyzékeket, amelyek a békefeltételekhez fűzött
észrevételeit tartalmazzák, pénteken, 13-án kezdődik. A Legfőbb Tanácsnak ezt az elhatározását a magyar békedelegádóval a Legfőbb
Tanácsnak Londonban kelt közlése utján hozták
tudomására.

kaotikus áHapotban varr -Csák-egymódon lehet
ezeket az uj államalakulatokat kezelni, ez a
mód az, hogyha tisztán gazdasági
szempontból határozzuk meg politikánkat, aminek folyománya az, hogy a teljes szabadkereskedelmet kívánjuk ezek közölt az aj államok között. Azzal,
ami most a volt osztrákrmagyar monarchia
területén történt, a zavaroknak uj forrását
teremtenék meg. A magyar határ különösen
helytelenül van megállapítva Románia felé,
minthogy nagyszámú olyan lakosság kerül román uralom alá, amelyet magyar uralom alatt
kellett volna hagyni. Azt javaslom tehát, hogy
pártatlan bizottságot küldjenek ki a határkérdés
megvizsgálására.
Maclean beszéde után — irja a Momingpost — Balfour felállt és a következőket
mondotta:
— Azt hiszem, hogy igen tisztelt barátom
teljesen tévesen itéli meg a tényeket Azt hiszem,
hogy a megállapított határ valószínűleg a legjobbat), amelyet találni lehet. Ezek a kérdések
igen nehezek azért, mert kétségtelen ugyan,
hogy a legirányadóbb szempont a lakosság
nemzetiségének szempontja, azónban a határok
megállapításánál nem lehet teljesen figyelmen
kivül hagyni a vasúti forgalom, a gazdasági
összeköttetés és a katonai határok szempontjait
sem. Ezeket a kiegészítő szempontokat mindig
figyelembe kellett venni és mindig figyelembe
is vették (1), amidőn a párisi békeértekezlet ezekkel a nehéz problémákkal .foglalkozott,
ugy hogy amidőn az igen tisztelt barátom pártatlan bizottság kiküldéséről beszél, amely a
határokat ujabb megfontolás tárgyává tegye,
azt hiszem, nem tudja, hogy minő gondos és
részletes tanulmányok történtek a határok megállapításánál (I).
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Angol képviselő a magyar jog mellett.
Neuilly, február 16. (M. T. I. szikralávirata.)
A Mormngpost pénteki számában közli sir
Daviá Maclean képviselőnek Ausztriára és
Magyarországra vonatkozó kijelentéseit.
A képviselő többek között a következőket
mondotta:
— A volt osztrák-magyar monarchiának
helyzete igen nagy nehézségeket okozott. UJ
államok alakultak és ezeknek az uj államoknak
kormányai egymástól teljesen függetlenül végzik
tevékenységüket, vámrendszerük pedig teljesen

Ki legyen az államfő?

(Saját tudósítónktól) Vasárnap, a déli órákban küldöttség járt a polgármesternél. Dr. Tóth
Imre ügyvéd tPSSegedeft fcvö népkörök vezetőinek nevében a polgármester előtt a következő kérelmet tolmácsolta:
— A nemzetgyűlés a mai napon összeül.
Köztudomásu M Is, Ifogy rtUftdenefcetőtt az
államforma kérdése foglalkoztaja. Bizonyos,
hogy egyelőre ideiglenes államfőt állítanak az
öfszág élért, A' polgárság már msjtfwm mindenütt megnyilatkozott az államfő személyének
tekintetében, Szeged azonban ezt a kötelességét mindézideig elmulasztotta. Minthogy abban
a hitben élűnk, hogy Szegednek is meg kell
végre nyilatkoznia, ugy véljük, hogy a közönségnek most módot nyújthatnánk erre a törvényhatóság vagy egy népgyűlés összehívása
utján. Ezért kérjük a Polgármester nrat, hogy
a törvényhatósági bizottság összehívását a
maga hatáskörében rendelje el, vagy pedig, ha
kilátás van arra, hogy a főispán ur néhány
napon belül visszajön Szegedre, akkor járjon
közbe a főispán urnái, hogy a törvényhatósági
bizottságot mielőbb összehívja. Ha ennek bármiféle akadálya volna, akkor népgyűlés lenne
összehívandó.
Beszéde végén sürgős intézkedést kér. melynek nyomán .Éljen a királyi" felkiáltások
hangzottak föl.
Az elmondottakra dr. Somogyi polgármester
a következőkben válaszolt:
— Már régebbkeletü óhajom volt az, hogy a
város tanácsa állást foglaljon ebben a kérdésben, de sokkal szebbnek tartom ezt a módot,
hogy a város polgársága ebbeli óhaját ilyen
uton hozza tudomásomra. Ismerem a lakosság
hangulatát és bizonyos vagyok abban, hogy a
megyei törvényhatóságok ilyen állásfoglalásához
Szeged is csatlakozni kiván. Hogy Szeged város
megnyilatkozzék érzelme szerint Horthy fővezér
kormányzósága mellett, ez annál is inkább
szükséges, mert tudvalevő, hogy Horthy fővezér
innen indult el diadalmas útjára s az ő személye az, melyet az egész ország lakossága
megtisztelt bizalmával s az ö személye kezesség arra, hogy az országban a rend mielőbb
helyreálljon. En a magam részéről népgyűlés
Összehívása mellett volnék és megvagyok győződve árról, hogy ez a népgyűlés Szeged lakosságának Horthy mellett való lelkes hangulatát
nyilvánvalóvá fogja tenni. Ez a népgyűlés szolgálhatna arra is, hogy a lakosság az államforma kérdésében is véleményét nyilváníthassa.
Meg vagyok győződve arról, hogy a nemzet,
amely bár egy pillanatra megtántorodott, a
királyság mellett dönt s emellett dönt Szeged
lakossága is (Közbekiáltások: Éljen a király 1)
A magam részéről a legteljesebb mértékben
csatlakozom a város polgárságához. Véleményem
szerint, a népgyűlést a dolog sürgősségére vaió
tekintettel, még e hét folyamán
meg kell tartani, hogy a lakosságnak mielőbb alkalma legyen arra, hogy hő vágyát kifejezhesse.
A tetszéssel fogadott beszéd elhangzása után
ugy határoztak, hogy szerdán, tehát holnap délelőtt 11 órakor tartják meg az érdekesnek ígérkező népgyűlést a városháza előtt lévő térségen.

tZST Briliánsokat,
használt ékszereket,

arany és ezüst r é g i s é g e k e t igen
A R B A N megvételre keresünk.

Amerikai cowboy- dráma 5 felvonásban

Fischer Testvérek

Dicky kalandjai

GRÓF MONTÉ

Cigaretta fölfők!

Vígjáték 1 felvonásban.
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Cigarettahüvelyeket, vattás 2-es és 3-as
U i
a legolcsóbb árak mellett vásárolhatók a 1 1 6 U 1
0 ^ 6 0 1 3 1 1 1 6
szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai utca 11. Telefon 1 5 - 2 0 . l l t Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.
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Szeged, 1920 február 17.

Dr. Mészáros Károly
öngyilkossága.

HIREK
— A szegedi rendő napok gyűjtésének

eredménye. A szegedi rendőrnapok gyűjtései(Saját tudósítónktól.) Dr. Mészáros Károly, nek eredményét közreadták. A vendéglőkben,
a nagyképzettségü orvos, az értékes, jó ember kávéházakban, mozikban, színházban való gyűjöngyilkos módon meghalt. Vasárnap délelőtt tés 98.600 koronát, a magánosoktól való gyűjtés
már az egé6z városban tudták ezt a megdöb- 150 '23 korona összeget eredményezett. A római
bentő, részvétet keltő hirt. Az érdekes arcú, katolikus templomokban 2693 korona 63 fillért,
korán őszült, nyúlánk termetű orvost, akinek a református templomban 118 korona 88 fillért,
nőiesen szerény, finom, halk volt a modora, az evangelikus templomban 99 korona 86 fillért,
mindenki ismerte. Kiterjedt volt a * orvosi gya- a szerb templomban 926 korona 74 fillért
korlata s igazán csak a munkának, tudományos gyűjtöttek. A kávéházak közül legtöbb gyűlt
ambícióinak élt. Gyógyított, tanult és maga is össze a Tiszában: 133.06 korona, a Kassban
érdemes művelője volt a maga orvosi szakmá- 8444, a Belvárosiban 3879, a Korzóban 2347,
jának. A nőgyógyászaiban elismert nevet vívott a Royalban 2120, a Hungáriában 1165, az
ki s magyar és német szaklapokban szorgos Európában 1011 koronát gyűjtöttek. A Korzó,
egymásutánban követtek egymást a szaktársak- az Uránia és az Apolló-mozi gyűjtésének eredtól megbecsült, alrpos cikkek. Mindenki ismeri ménye 7364 korona 64 fillér. A Próféta-étteremazokat az előzményeket, amelyek magyarázatát ben 1989, a Bobnban 847 korona, a Hágiban
szolgáltatják szomorú végének. Felesége családi 631, a Gardiban 331 korona gyűlt össze. A
okok miatt három hónappal ezelőtt öngyilkos Lányi-cukrászdában 1882, az Árnyban 1114
lett. Azóta nem tudoti megnyugodni. A munka koronát eredményezett a gyűjtés. Dr. Papp
sem adott neki feledést, enyhületet. Szombaton Menyhért rendőrkapitány 1263, Komlósi deéjjel halálba menekült az elviselhetetlen lelki telrtiv 2258 koronát gyűjtött. A hangverseny
gyötrődésektől.
106.94, a Széchenyi-téri sétahangversery 100.24
Megdöbbentő a mód, ahogyan az öngyilkos- koronát hozott A nagyobb kávéházak és étságot végrehajtotta. Egy törülközőt hurkolt a termek gyűjtéseihez hozzá van számitva a
nyakára és fölakasztotta magát. Szombaton este színtársulat kabaréjának jövedelme is. A masógoránál, Sz. Szigethy Vilmos szerkesztőnél gáncégek és magánszemélyek lisztáján legnavolt látogatóban s ott fél 12-ig időzött. Külö- gyobb összeggel szerepel a Kereskedelmi és
nös izgalmat nem tapasztaltak rajta. Hazatérve Gazdasági Részvénytársaság, amely 15.000 koTisza L.-köruti lakására, gazdasszonyával für- ronát juttttott a rendőrségünk céljaira. A Szegeddőt készíttetett, megfürdött és hálószobájába Csongrádi 5000, Back Bernát 4000, Tóth Julianna
téri. Reggel 9 órakor feltűnt a gazdasszonynak, 4000, a Magyar Kender- és Lenipar Részvényhogy a rendszerint koránkelö orvos olyan so- társaság, Mellis Lajos, özv. Cserép Ferencré
káig nem ébred. Bezörgetett hozzá, de nem ka- egyenkint 3000 koronát adtak. Schüssler Igpott választ. Mivel huzamos, erős zörgelés is ered nácné adománya 2330 koronát, Wagner F. A.
ménytelen maradt, áttelefonált dr. Mészáros sógo- és Fia, Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársarához, Sz. Szigethy Vilmoshoz. Szigetliy szerkesztő ság, Miíkó Vilmos és Fiai, Holtzer S. és Fiai,
képzelhető aggodalommal sietett át. Ott fel- Hass János, Tisza-szálló részvénytársaság és
törette a bezárt ajtót. Megdöbbentő látvány Szende Miklós 2000—2000 koronát adomátárult eléje. A fürdószobafelőli falon, egy erős nyoztak. A gyűjtést elismerésreméltó buzgaszögre akasztotta magát dr. Mészáros az össze- lommal a jótékony nőegyesületek hölgyei vécsavart törülközővel. Párnákat tett a szék mellé, gezték. Az egybegyűlt összeget a rendőrség
amelyre állt, nehogy zajt keltsen. Az öngyilkos- tagjainak élelmezés, ruházati cikkekkel való elságról értesített rendőrség dr. Stern Leó fogal- látására fordítják. A rendőrnap intéző-bizottmazót és dr. Reiniger Hermán tiszti orvost sága ugy az egyéni, mint a rendőrnapi adaküldte ki. Dr. Mészáros a megállapítás szerint kozóknak legőszintébb köszönetét és háláját
még az éj folyamán meghalt. Az orvos aszta- fejezi ki az államrendőrség nevében is. Azonlán lezárt borítékot találtak ezzel a föíirással: ban kénytelen migóllapitatii azt, hogy Szeged
Végrendeletem. Ebben hátrahagyott tulajdonai- város vagyonosabb lakosságából sokan nem
ról intézkedik családja javára. Levelet is hagyott kellőleg gondoltak és érezték át a rendőrség
iátra, amelyben azt mondja el, hogy felesége szociális igényei kielégítésének szükségességét,
sokan vagyoni körülményeikkel nem arányban
halálát nem tudja tovább túlélni.
A család megható gyászjelentésben közli a álló adományt küldöttek be, vagy pedig egyáltragikus sorsú orvos halálát. Édesanyja, néhai talában nem adakoztak. Az intéző-bizottság az
dr. Eisenstein kórházi főorvos özvegye iránt, ilyeneket ujóhg megkéri, hogy a fontos és
akjt a legkeményebb próbára tevő sorscsapások nemes cél érdekében pótló, illetve kiegészítő
sújtottak, nagy részvét nyilatkozik meg. A sze- adományaikat dr. Kelemen Béla kerületi kurgedi kerületi mur.kásbiztositó-pénztár, amelynek mánybiztos hivatalába (Széchenyi-tér, törvényaz elhunyt tö! b mint egy évtizeden volt ritka széki palota I. em. 46. sz. ajtó) mielőbb be- j
lelkiismeretességü, fáradhatatlan orvosa, szintén küldeni szíveskedjenek. A természetbeni adoadott ki gyászjelentést. A kartársak körében is mányok ugyancsak ide jelentendők be. A I
a legmélyebb részvét nyilvánul meg. Dr. természetbeni adományok nyugtázása a külMészáros Károlyt 17-én, kedden délután he- területen jelenleg folyó gyűjtés^ befejezte után !
lyezik örök nyugaiomia a Tisza Lajos-körut fog közzététetni.
20. számú gyászházból.
— Közélelmezési kirendeltség Szegeden.
A
következő értesítést közölték velünk: A
GRÓF MONTÉ CRISTO
magyar közélelmezési miniszter
rendelete
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Apponyi

Horthyt ajánlja
államfőnek.

gyfljtés országos kormánybiztosival Szegeden
közélelmezési kirendeltséget létesített, amely
kirendeltség magiban foglalja a gabonagyüjtés
országos kormánybiztosa szegedi kirendeltségét is. E hivatalba beolvadt a kerületi kormánybiztos mellett működő közélelmezési
hivatal, továbbá átvétetett a Haditermény
kirendeltsége h , amely mint liszt- és malomosztály működik. Az u j hivatal a Szeged
városban és környékén uralkodó élelmezési
nehézségek megszüntetése, a lánckereskedelem
és a gabonaüzérkedés meggátiása céljából
létesült Végzi további a gabonagyüjtés é&
ezzel kapcsolatos összes teendőket Ezeken
kívül a legális kereskedelem t i m o g a t i s i t
tüzlé ki célul.
— *

— Husz vagon s/én érkezett. A polgár-

mester jelentése szerint hétfőn husz vagon szén
érkezett a város közüzemei részére. A szétosztás
iránt már intézkedés történt, de azért hétfőn
újra csak sí*tét volt a város és nem bizonyos
még, liogy kedden lesz-e villanyvilágítás. Pedig
már ideje volna, h gy ez a i ázsiai állapot végrevalahára megszűnté< a városban.
— Á t j á r á s Ujsze„eJ e. A lapokban erre
vonatkozó- n megjelent közleményt a közönség
teljesen félreértette. A vasúti központi leszámoló hivatal épületében elhelyezett csongrádvármegyei katonai parancsnokság Újszegedre
átjárási engedélyt nem adhat és nem is ad
ki, csupán az ujszegedi szerb parancsnokság,
vagy a Szegeden állomásozó szerb delegátus
által kiállított engedélyeket láttamozza,
még
pedig a rendőrfőkapitányi hivatal láttamozása
élőit ellenőrzés végett és oly célból, hogy a
tiszai hid magyar őrsége az Újszegedre való
visszatérést akadálytalanul megengedje.
— A k ö m s u v ^ e ők jóiét
ir,töménye.
A polgármester megbízta Balogh
Károly
tanácsnokot, Tóth Mihdy ny tanácsnokot és
Scultéty főszám vevőt, hogy a városi tisztviselők helyzetének enyhítése érdekében jóléti
intézményt szervezzenek, mely lehetővé tenné
a t olcsóbb ellátási cikkek beszerzését. Balogh
tanácsnok a fentem itett háromtagú bizottság
nevében kijelentette, hogy kés;séggel igyekeznek megfelelni a megbízatásnak, mindehhez
azonban tekintélye > alaptőkére volna szükség,
Ennek előieremtse érdekében ülésre hívja
össze a köztisztviselőket.
— Halálozás. Budapestről jelentik, hegy
néhai dr. Arany Károly szegedi ügyvéd özvegye
vasárnap reggel meghalt az lstván-uti szanatóriumban.
— Húszezer korona a város jóléti intézmény eineh. Emlékezetes még, hogy Pallavicini
őrgróf sándorfalvai erdejét az elmúlt ősszel
750 ezer koronáért adta át kitermelésre a városnak. A kitermelés alkalmával arról győződött
meg a tanács, hogy a fák közt igen sok a
nyátfi, ami jóval értéktelenebb az akácfánál.
A tanács ezért arra kérte Pallavicini őrgrófot,
hogy engedje el a vételár egyrészét. Az erdő
intézősége a tanácsnak adott válaszában azt
fejtegeti, hogy árengedményt nem tesz, mert
erdejét amúgy is jóval előnyösebben értékesíthette volna, de ugyanakkor bejelenti, hogy a
város jóléti intézményeinek húszezer koronát
adományoz.
— Paprika-mintakertészet. Tóth Ede vegyísz, a paprikakirendeltség vegyvizsgáló-

ideiglenes

Budapest, február 16. (M. T. I.) Gróf
Somsich külügyminiszter a neuillyi békede:egációtól a következő táviratot kapta:
— „Az államfő személyét illetőleg többek
kérdésére kijelentem, hogy minden más kombináció kizárásával Horthy Miklós megválasztását tartom egyedül helyesnek és ezt teljes mértékben támogatom. Apponyi Albert

fl\eg nyilí

Kardos le jujabb, legmodernebb kőlcsönknvtára, K f £
5 ü » í ^ - a . , k < ' n « r i d í n s á 2 o k a t TaUrékfír-afca i.
T C i e . o n 13 - 0 9 - Konvvek, könyvtarak legmagasabb
árban vetetnek.
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C O r a S O K T B U P B
0 V Ö R I E B 2 T
A francia hadsereg hadianyagát liquidáló hivatal.
Kitűnő állapotban levő telefonfelszerelési anyagok
liquidálása. Még pedig:
Telefon-készülékek.
Kapcsoló táblák.
Rézdrót.
Tábori telefon-huzal.
Szigetelő anyagok.
Felvilágosítást a Consortium (Takaréklár-u. 5.
szám) szolgál.

Szeged,_I920 február 17.

DELMAOY ARORSZAO

Aranyat, ezüstöt,
brilliánsokat,

t S

pénzeket, Omega és Schaffhauseni
órákat legmagasabb árban vesz

BOKOR IZSÓ ékrcerész
K e l e m e n - u t c a 7.

Telefon 16—07.

bizottságának főnöke már régebben engedélyt
kért egy kísérleti telep létesítésére. Annakidején
a város az utászlaktanya mellett három hold
földet jelölt ki e célra, a terv végrehajtása
azonban a proletárdiktatúra miatt beállott állapotok miatt elmaradt. Az újonnan fölmerült
tervek szerint most öt hold földet kérnek e célra.
A tanács ugy határozott, hogy a Csongrádisugárut végén lévő puskaporos torony mellett
lévő földekből fogja a kért területet rendelkezésükre bocsájtani, az ottani bérlöket pedig
akként kártalanítják, hogy a baktói földekből
adnak nekik. A bérlők ebbe már bele is nyugodtak.
— Elitélt tejhamlsltó. Dr. Árvay Ferenc
kihágási biró hétfőn délelölt Német István
Hattyas-sor 63. szám alatti lakost 300 korona
pénzbirságra Ítélte, mert nevezett fölvizelt tejet
maximális áron felül árusított.

GRÓF MONTÉ CRI8TO
február 20-tól március 6-ig
a KORZÓ MOZIBAN.
— Budapest Cséry-teiepi koksz azonnali
átvételre előjegyezhető Bach J e n ő és testvére cégnél.
— tl»js?n a tolva] ntán. E hó 13-áról
14-ére virradóra éjszaka ismeretlen tettes betört
dr. Pdvó Ferenc városi fogalmazó padlására s
onnan néhány ezer koron* értékű ruhaneműt
magához véve, a szomszédos Kéri Illés istállóját tisztelte meg látogatásával. Kéritől pedig
lószerszámokat és pokrócott vitt el. A károsultak feljelentésére Kosztra Lajos és Tuma Péter
detektívek kimentek a helyszínre szemlét tartani.
Útközben szembejött velük egy ember, ki
lószerszámokat vitt a vállán, amelyben Kéri
Illés a sajátját ismerte fel. Az. ismeretlen a
detektívek láttára futásnak eredt, majd egy
merész elhatározással beleugrott a cserepes-sori
tóba. Tuma detektív azonban utána ugrott és
a v. ben elfogta a tolvajt. A rendőrségen beismerte a bűnét és elmondotta, hogy Nagy
Vincének hívják, Erdélyből menekült munkás.
Letartóztatták.
— Ellopott 12.000 korona. Komszki József
repülős hadapródjeloh jelentette a rendörségen,
hogy szombaton éjjel a dorozsmai váróteiemben ismeretlen te tes elemelte 12 000 koronát
tartalmazó pénztárcáját. Nyomozás folyik a
tettes kézrekeritésére.

Brilliánst,

SZIHHfiZ, MŰVÉSZET
HETI

* A Szegedi Leanyegyiet hangversenye.
Vasárnap tartotta meg a Szegedi Leinyegylet
érdekkel várt hangversenyét. A zsidó hitközség
székházának tenne zsúfolásig megtelt közönséggel, amely élvezettel hallgatta a hangverseny egyetlen zenei számának: CsdnyiMátyás
bibliai Pastorale-jánsk bemutatását. A bemutató
előtt dr. Löw Immánuel szabad előadást tartott
az Énekek-énekéről, amelynek szövegére irt,
a mü hangulatát teljesen visszatükröző muzsikát Csányi Mátyás. A főrabbi széleskörű
teologiai ismerettel magyarázta az Enekekénekét, a vele foglalkozó irodalmat, elmondta
a műremek succusát és egész előadását bevonta a humor csillogó derűjével. Nagy, közvetlen hatása volt szabad előadásinak, amelyet
percekig tapsolt a közönség. Majd bemuta óra
került Csányi Mátyás Pastorále-ja, amelyet
négy magánhangra, zene- és vegyeskarra irt
a jeles szerző, akinek e legújabb és legértékesebb opusában nemcsak a dallambőség
kapja meg a hallgatóságot, hanem a szélesvonalusága, a felépítési képessége, zenei
festési készsége és biavuros hangszerelési
művészete is E kompozíciójával uj etaphoz
ért Csányi Mátyás, aki élvitázhatatlanul bebizonyította, hogy nemcsak mondanivalója
van, de zenei gondolatait tisztult zenei érzékkel tudja felszínre hozni és megszólaltatni. A
kis zenekar alkalmazkodva szolgálta a művet,
jól működött a vegyeskar is és a magánszámokat K. Radó Anna tiszta szopránjával,
Balassa József csengő és szárnyaló tenorjával,
Seelenfreund Albert bársonyos melegségű,
magas baritonjával és Tennen Viktor kellemes
basszusával szólaltatta meg, teljes sikerrel. A
közönség élvezettel hallgatta a magánénekszámokat, a szépségekben gazdag művet,
amelynek szövegfordítása dr. Löw Immánuel
ihleteit munkája és érdem szerint zajosan
ünnepelte Csányi Mátyást, a tehetséges szerzőt.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a teljes
sikerű koncertet legközelebb megismétlik
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pHANTOMftS
legújabb kalandja.

A H l TtillL
Detektivtörténet 4 részben.
A

főszerepben-

ROLF LOER,
a legelegánsabb filmi'etektiv.
Klőndások d. u. »/. 5, «/» >

magas napiáron vásárol

Vasárnap 2, '/»

H
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tirania mti&nre
Kedden, febiuár 17-én: >1 titokzatos Vénusz.
Detektivtörténet 4 felvonásban. Fantomas leg
ujabb kalandja.
Szerdán és csütörtökön, február 18-án és
19-én: Az élet utjai. Dráma 5 felvonásban.
A főszerepben Fern Andra.
Péntektől—vasárnapig, február 20-tól 22-ig:
Halcyone. Ellinor Glyn regénye 4 részben.
A f szerepben: Hollay Caniille.

«=

Kedden,, február 17-én

régi ékszert, órákat

S z e g e d , S z é c h e n y i t é r 2. ez.

MOSORi

Kedd: János vitéz, daljáték. Bérletszünet.
Szerda elöször: A csókbakter, operett. Premierbérlet
A 32 sz.
Csütörtök: A csókbakter, operett Pre«ierbérletB32.
Péntek: A csókbakter, operett. BérletszOnet
Ssombat: Troubadour, opera. Bérletszünet.
Vas*"ap délután: Aranyember, szinmü.
Vaaiunap este: A csókbakter, operett. BérletszOnet.

'/t 9 órakor.

5, '/, 7 és «/t 9 órakor.

Fizetek 43 K-t
egy gramm aranyért; használható tárgyakért többet is. Régi aranypénznek
grammját 1 0 0 K-val fizetem. Régi ezüst
pénzt é s brilliáns ékszert bárkinél m a g a s a b b árban veszek. Keresek m e g v é telre O m e g a , Schaffhauseni é s Brauswetter-féle órákat igen m a g a s árban.
Óra és ékszerjavitó műhely!

GÁSPÁR FERENC
Kö!csei]-utca 2. szám.

KÖZGAZDASAG
X Budapesti tözede. Budapest, február 16.
M. T. I. Magyar Hitel 1445, Osztrák Hitel 845,
KiiÁSkedelmi Bank 6800, Magyar Bank 900,
L<?száu,itoló 953, A«rárbank 1320, Fabank 1355,
Jelzálogbank 590, Hazai B^r.k 800, Ingatlanbank 1450, Forgalmi Bank 72£, Hermes 470,
Országos Bank 890, Merkúr 590, Iparbank
640, Keresk. Hiteloank 594, BosniJ Ac;rár 900,
Földbirtokbank 1000, Anglóbank 760, Hazai
Takarék 21900, Magy. Alt. Tak. 1250, Magyar
Országos Központi 2000, Egyesült fővárosi
2425, Belvárosi 8C0. Nemzeti Takarék és Bank
730, Lipótvárosi 370, Migyar Általános Biztos-Hó 24800, Pannónia 5250, Fonciérc 1200,
Jégbiztosi-ó 730, Concorde 1610, Első budapesti 4900, Gizella 1500, Hungária 2550, Borsod Miskolci 2900, Beocsiiíi 3850, Szentlőrinci
1180, Tégla és cement 980, É<zakmai>yarországí
2900, Esztergom-szászvári 3250, Feliőnagyarországi 4450, István 810, Kőbánya 1400,
Magnezit 4180, Magyar általános bzén 2680,
Keramia 1180, Salgótarjáni 6200, Újlaki 1600,
Urikány 3575, Kóburg 1850, Fegyvergyár
1300, G^nz-Danubius 9775, Drascbe 1950,
Ganz villamos 2340, Kaszab 1190, Lang 775,
Lipták 480, Rimamurányi 3350, Schlick 805,
Csáki 1240, Acél 1340, Mezőgazdasági gép
4400, AAagyar-belga 1600, Adna 9800, Atlanlica
4300, Levante 4000, Közúti 1385, Városi 635,
Délivasut 540, Államvasút 3650, Tiöst 1175,
Atheneaum 1975, Általános
3675, B.vóti
1480, Brassói 1750, Chinoin 2290, Damca
4600, Egvesült izzóféoy 3350, Mn'.yar pspir
2400, Spódium 2250, Flóra 2900, G<ldber»-.'r
2330, Gutmann 3150, Hungária műtrágya 2625,
Fatermelő 6800, Kioti'd 2350, Magyar cukor 7600,
Auer 1800, Repülőgyár 860, Gtiuimi 3950,
Magyar vasulforgalmi 1150, Nasici 10152,
O szágos fa 2860, Olajmüvek 2300, PhObus
475, Slavonia 2700, Stűhnier 3800, Karton
1200, Polgári sörfőzde 5900, Őstermelők 1025,
Marosvásárhelyi
1050, Nemzeti ía
1550,
Lichtig 2150. Schwartzer 850, Tdefon 1715,
Vasmegyei villamos 1190, Király sörfőzde 2500,
Lámpa 2230.
Valuta: Lei 360—75, font 8 8 5 - 9 0 5 , francia
frank 17—18, svájci frank 44—46, lira 15—16,
dollár
250 —60,
rubei 225— 35,
szokol
260—70, dinár 750—800, Napóleon 940—16,
márrka 3 1 5 - 2 5 .
o o o o o o o o o o o o o o o o o
Feteiís szerkevílö é.« kn'f-M'ilajiJ -orr
p t . v row j<;VSF.»
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ÖZV. Dr. EISENSTEIN JAKABNÉ megtört szívvel, Isten csapásaitól szakadatlanul
látogatva, ezúton jelenti a maga, a gyermekei és minden rokonsága nevében, hogy sorsüldözött szegény egyetlen jó fia
I D x .
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február 15-én váratlanul jobblétre szenderült.
Kedden, 17-én d. u. 3 órakor helyezzük a Tisza Lajos-körut 20. számú gyászházból, római katholikus szertartással, örök pihen'-e a belvárosi temetőben.
Találja meg ott azt a nyugalmat, amit az élet megtagadott tőle.
Az engesztelő szent miseáldozat február 20-án d. e. 10 órakor lesz lelkiüdvéért a
Szent Demeter-templomban.
d H E E S t e ^ r :

Nyomatott Bracknrr U. ás Társ* ntdJ« <r'*iyvnvomU.'>ijb»:i. PnuMi Sár • !•«-Kantul

