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Péntek, április 2.

Gróf Apponyi hazatérése.

KÜLFÖLD.

Bécsben nyilatkozott a békéről.

A németországi zavarok.

Bécs. április 1. Oróf Apponyi
Albert vezetésével a magyar békedelegácóí csütörtökön délelőtt fél 11 órakor a bécsi keleti pályaudvarra
érkezett Délután 4 órakor indult Budapestre,
ahová a vonat 10 órakor érkezik. Oróf Apponyi
Albert az újságíróknak ezeket mondta:
— Még most sem közölték velünk a békefeltételeket. Ugy látszik, hogy az antant egv
és más kérdéssel még nincs tisztában. Ml
annyira el voltunk szigetelve, hogy semmi
bizonyosat sem sikerült megtudnunk. Most
csak ismételten azt hangoztatom, hogy ne tápláljunk
tulvérmes
reménységeket,
de hangsúlyozom, hogy a magyar nemzet sorsa még
nincs megpecsételve, mert lehetetlen volt észre
nem vennünk, hogy a hangulat Párisban
jelentékenyen javult Magyarország
irányában.
Ez
azonban nem változtathatott semmit azon az
ítéleten, amelyet mi a nekünk szabott feltételekről magunknak alkottunk, azokról a békefeltételekről, amelyek Magyarországra nézve a
legnagyobb igazságtalanságot jelentik, Európa
jóvöjére nézve pedig állandó
veszedelmek
örökös forrásai
lehetnek. Arról
ma még
korai volna beszélni, hogy mikép fogunk a
jövóben orientálódni, hol fogjuk megtalálni azt
a helyet, amely a magyaroknak az európai
népek családjában kijár, azonban erős a hitem,
hogy meg fogjuk találni. Ma erősebben bizom
benne,
mint
amikor Páiisba
kiutaztam.
Ennek azonban a legfőbb elégtétele, hogy belső
viszonyaink odahaza olyanok legyenek, amelyek
tiszteletet parancsolnak és rokonszenvet keltenek irányunkban, tehát feltéllen jogbiztonságnak kell lenni otthon, kerflni kell minden
személyes torzsalkodást és civódást. Komolvan
magunkba kell szállnunk, felül kéli emelkednünk a kicsinyes szenvedélyességeken
és
mindenáron törekedni kell arra, hogy meginduljon a gyümölcsöző munka. Az ország szivéből kellennek a szellemnek kiáradnia a vidék minden részére, hogy az egész nemzet át
legyen hatva, meglegyen ihletve-ettől a szellemtől. Magyarország sorsa minden egyes magyar állampolgár kezébe van letéve, de a felelősség természetesen azokra nehezedik, akik
akár állásunknál, akár befolyásuknál fogva vezető szerepet visznek.
Neuilly, április 1. A magyar békedelegáció
kedden este 7 óra 20 perckor indult el Párisból és csütörtökön este 10 órakor érkezik
Budapestre a keleti pályaudvarra. A' békedelegáció tagjai közül csupán Orezenowszky
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a
delegáció futára, továbbá Wettstein ' követségi
tanácsos és a segédszemélyzetnek néltány tagja
maradtak Neuillybe. (M. T. I.)
Budipest,
április 1. A Magyarország
jelenti:
Illetékes körök számolnak azzal, hogy a legközelebbi napokban, vagy az ünnepek előtt,
de a legnagyobb valószínűség mellett csak
közvetlenül az ünnepek után békcbizoltságűnk
kézhez kapja a nagykövetek tanácsának a magyar békékonferencia jegyzékére adandó végleges választ. A jegyzék' tartalmáról a kormánynak a békedelegáció utján nnr vannak
bizalmas értesüléseink, amelyek távolró! icm
kecsegtetők az ország számára. Politikai körökben számolnak azzal az eshetőséggel, hogy
a békeszerződés átnyújtása uj fordulatot ad a
belpolitikánknak. Könnyen lehetséges, hogy a

Berlin, április 1. A Bud. Tud. jelenti: 'A
Vörös hadsereg feloszlott. Az egyesült szocialista,
kommunista pártok szövetsége a jobboldali szocialista pártok kilépése következtében felbomlott. A vörös hadseregnek csak azok az osztagai
vannak még fegyverben, amelyek kommunistákból állanak. Az egyes felbomlott csapatokból
Páris, április 1.. A nagyköveti értekezlet bandák alakultak, amelyek állig felfegyverkezve
egyik ülésén a mult hét elején a magyar béke- kóvályognak a vidéken, rabolnak a városokban
és sanyargatják a lakosságot. A védőrség,
feltételekkel foglalkozott és elhatározta, hogy a
szövetségesek legfőbb tanácsának azt javasolja, j amelynek egyes részei benyomultajf a Ruhrhogy en block döntést mondjon ki és azt vidékre, megkezdte a lakosság lefegyverzését.
április 3—5-ike közötti időben közölje a Neuillyi- Noha a birodalmi csapatok és a felfegyverkeben levő magyar békedelegációval, nyilván ' zett bandák között az összeütközést nem lehet
azért, hogy ilyen "ódon tisztába jusson Ma- elkerülni, mégis remélhető, hogy a békeállapogyarország állásfoglalásával. A legfőbb tanács tok visszatérése nagyobb vérontás nélkül fog
azonban - az eljárásnak ezt a módját egy nagy- megtörténhetni.
hatalom tiltakozása következtében elutasította,
Berlin, április 1. A Bud. Tud. jelenti: Waffer
mert, hír szerint, olyan aggályokkal is kell szá- tábornok helyébe, ki a felkelők ellen irényuló
molnia, amelyeket az Egyesült-Államok képvi- akció vezetésétől kénytelen voit visszalépni,
selete támaszt. Minden valószínűség szerint Severing polgári megbízottat nevezték ki a
tehát a döntést megint elhalasztják, bár nem csapatok vezetőjévé, de katonai bevonulásról
lehetetlen az sem, hogy iz App^nyi-féle kifo- többé nem lehet szó, hanem csak egy hivatalos
gások egyes részeinek elintézését még a san- expedició.i szerveznek a szorongatott lakosság
remoi értekezlet egybeülése előtt tudtára adják megsegítésére.
a magyar meghafalmazottaknak. (M. T. 1.)
Krefeld, április 1. Friédrichsfeldtól délre toPáris, április 1. Londoni jelentések szerint a vább folyik a harc. Dorstendböl jelentik, hogy
felsőház keddi ülésén lord Noyce és lord Brece a munkáscsapatok a Lipen folyótól délre vanszóbaliozta a magyar békeszerződést, majd kö- nak. Dornstend helységét magát tegnap, kiürívetelték, hogy engedjék meg a Magyarország- tették. Óráról-órára várják a városban a kortól elszakítandó területek lakosságának, hogy mánycsapatok bevonulását. Erről a harci szakívánságaikat népszavazás utján fejezzék k>. kaszról a vörös seregek csapatai nagy tömeLord Grawford
azt válaszolta, hogy a kormány gekben özönlenek vissza. ( M T. I.)
e tárgyban nem nyilatkozhatik, amíg a szöA dániai események.
vetséges kormányokkal nem jut egyetértésre.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a Mar
Krisztiánia,
április 1. A dán válság a Taggyarországgal szomszédos államok szemében ez az
bladed szerint olyan fordulatot vett, hogy a
ország a háború folyamán olyan szerepet játszott,
dán belső küzdelem tutajdonképen az egész
mint Németország az egész világ szemében. Az
ország déli határáért folyik. Egész Norvégia
angol kormány azonban nem fog elmulasztani
örömmel üdvözli, hogy tisztán dán országrészek
semmiféle' alkalmat, hogy a Magyaiországgal
kerülnek vissza az anyaországhoz, de kénytelen
szomszédos államokat figyelmeztesse annak
határozottan kijelenteni, hogy a tiszta német
szükségességére, hogy Magyarországot helyrePlensburg ellen irányuló sovinisztikus támadás
állításában segíteni kell, a jövőre nézve pedig
Dánországnak csak bajt okozhat és a dán
Magyarország elleni ellenszenv helyett az összekirály eljárását ez a sovinizmus sugalmazta.
müködés szellemére!: kell érvényesülnie.
(M. T. 1.)
Ko&nhága,
április 1. Szerdán a késő éjszaBécs, április 1. A Neue Freie Pressenek távtartotta
megszállva
iratozzák Párisból: A nagykövetek konferenciája káig óriási néptömeg
i ma megkezdte a módosításra irányuló magyar Amalienburg környékét és a belvárost. A tömeg
i békefeltételekhez tartozó kísérőiévé"! megszöve- az utolsó szociálista tiltakozó gyűlés után még
I gezését. A magyar ellenjavaslatok átvizsgálását hatalmasabbra nőtt. Tegnap délután a közönség megrohanta az élelmiszeres üzleteket, hogy
csaknem befejezték. (M. T. 1.)
az általános sztrájk kihiidetése esetére hosszabb
időre ellássa magát élelemmel Még mindig
remélik, hogy az általános sztrájkot nem lehet
Haller miniszter a parlamenti komoly megvalósítani. A kastély előtti sret és az odavezető utcákat a rendőrség és a katonaság
munkáról.
tegnap este wigoru kordonnal zárta el, a tömeg
Budapest, április 1. Haller
István kultuszazonban nyugodtan viselte magát, csak itt-ott
miniszter a
parlament
munkaképességének lármáztak és hallattak királyellenes kiállásohelyreállításáról ezeket mondotta :
kat. (M. T. I.)
Bécs, április 1. A Neue Freie Pressenek je— Pártunk egy nagyon jelentéktelen töredék
lentik Berlinből, Kopenhágából táviratozzák: A
kivételével el van határozva arn, hogy a hússzociáldemokrata-párt nagygyűlése az általános
véti szüretek után a parlamentben mást, mint sztrájkot április 6-áia, kedden reggelre hatá! komoly munkái me<;- nem tür. Majd megtalál- rozta cl.
A dániai helyzettől még a következőket jejuk annak a módját, hogy ize.r.élyi kérdések
lentik
a Pressenek:
clin^résére kreáljunk egy fórumot, amely elé
A
szaksz.rvezctek
deputációt küldtek a külodaviheti mindenki kifogásait egyesek ellen,
ügyminiszterhez Stiuning volt munkaügyi mianélkül, hogy ezzel az ország idejét lopná.
niszter vezek'sével. A király Liebenek, az uj
nemzetgyűlésnek rövidesen foglalkoznia kell a
béke ratifikálásával. A nemzetgyűlés semmi
körülmények között sem oszlik "'fel, mielőtt a
békeszerződést nem ratifikálnák.
Azonkívül
mielőtt feloszlik, meg kell, hogy szavazza az uj
és végleges választójogi törvényt is.

miniszterelnöknek jelenlétében fogadta a

kül-

DELMAQYARORSZAG
döttséget. Stauning felolvasta a szakszervezetek
nagygyűlésének határozatát, azután átadta a
királynak. A király és a miniszterelnök kijelentették, hogy legnagyobb vágyuk az, hogy a
válság gyorsan és békésen megoldnssék. A lap
jelentése szerint a király és a lemondott kormány
közt feszült a viszony. A király közölte ma
délelőtt Zahle volt miniszterelnökkel, hogy
bucsukihallgatáson akarja fogadni a lemondott
kormányt. Zahlc Í zt felelte erre, hogy a kihallgatásra most semmi szükség s;ncs és ezért
a kormánynak tagjai nem kivánnak a királlyal
találkozni. (M. T. I )

flranuaí, brilliánst

ékszereket, platinát
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
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A szegedi tisztviselők
gyűlése.
Weisz Konrád éa Pálfy Dániel

felszólalása.

(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi Tisztiviselők
Otthona szerdán délután négy órára nagygyűlést hivott össze. A gyűlésen megjelentek
Weisz Konrád és Pálfy Dániel nemzetgyűlési
képviselők, akik fontos kormányintézkedésekről
tájékoztatták a tisztviselőket.
Hauser Rezső Sándor elnök nyitotta meg a
nagygyűlést és üdvözölte a nemzetgyűlési képviselőket, továbbá • a szintén jelenlevő dr. Somogyi Szilveszter polgármestert.
Utána Weisz Konrád képviselő szólalt fel.
Weisz Konrád vázolta a tisztviselők helyzetét.
A tisztviselői morál alapjait már nem a tenger
tiszta vizének, hanem a csatornák szennyének
hullámai csapkodják. Állami érdek, hogy a
tisztviselő ellenállhasson. Egyedül áll ez a társadalmi réteg, tehetetlen a drágasággal szemben. Nincs úgyszólván már menedék, dfe segíteni kell, sőt kötelesség. A tisztviselőt gyötri a
láncos, öt sújtja a pénzfelülbélyegzés. Megemlíti, hogy a pénzügyminisztertől kérte a
tisztviselők három havi fizetésének megfelelő
összeg mentesítését a kényszerkölcsön alól. Sót
igazolt esetekben, nagyobb összeg feloldása is
kívánatos. Megígérte, hogy ezt a kérelmet napirenden tartja.
A tisztviselők természetbeni ellátásáról szóló
rendeletről megemlíti, hogy egy hónap alatt
egyetlen pontját sem hajtották végre. Ez nem
maradhat igy, mert az a tisztviselők „tiszta
becsapása" lenne. Közli azonban, hogy az elmaradt márciusi természetbeni ellátás pénzbeli
ellenértékét, amely családtagonkint 530—540
koronának felel meg, a kormány rövidesen
folyósítja.
Bejelenti továbbá, hogy az árdrágítók és a
láncosok ellen drákói rendszabályok készültek.
A botig, sőt az akasztófáig is elmennek. Ez
megjavítja a megélhetés feltételeit és megakadályozza azt, hogy a tisztviselők az esztályharc terére lépjenek, ami felfordítaná ezt a
szerencsélleri országot.
Utána Pálfy Dániel szólalt fel. Kijelenti, hogy
képviselőtársa, Weisz Konrád, a tisztviselőkérdés specialistája, ő a kereskedelem és az
ipar ütőerén tartja a„ kezét. Látja, hogy van
tennivaló, amikor egy államtitkár ismerősének
is zsiroskenyér az ünnepi vacsorája. Szerinte a
hiba ott van, hogy a kereskedelem nincs szolid
bázison. Fél-Európában sok lenne az a nagyszáma kereskedő, ahány Magyarországon van.
Mindent, bármilyen áron összevásárolnak, szoros a kapcsolat közöttük, verseny nincs, behálózzák az egész országot és diktálják a
horribilis árakat.
Elismeri, hogy a nemzetgyűlés ez ellen eddig
nem tett semmit. A nemzetgyűlésnek megvan a
maga hibája, a nagy kérdések megoldása helyett, kicsinyes személyi torzsalkodásokat üz.
Követeli, hogy a kisipart lássák el olcsó nyers-

anyaggal, de kíméletlenül sújtsanak le arra, aki
a kész iparcikkekért nem az olcsó nyersanyagnak megfelelő árat kéri. Radikálisan kell eljárni
a hiénák, élösdiek ellen.
Újólag biztosítja a tisztviselőket, hogy képviselőtársával, Weisz Konráddal szolidárisán
jár el a tisztviselőket érdeklő ügyekben.
Pálfy Dániel után Kerner
Lajos délivasuti
felügyelő ismerteti a nagygyűlés célját. Hangsúlyozza, hogy a nyugdijasok, özvegyek és
árvák segítését is kívánni fogják. Utána Csillag járásbiró, a beszerzési csoport jelenlegi
elnöke szólal fel. Kijelenti, hogy a kormány
központilag képtelen intézni a természetbeni
ellátást, hanem adja ki a megfelelő összegeket
a vidéki beszerzési csoportoknak, akkor ő a
szegedieket ellátja.
Majd dr. Kovács
József felsőkereskedelmi
iskolai tanár terjeszti elő a határozati javaslatot:
Kérik a nemzetgyűlést és a kormányt, hogy
a természetbeni ellátásra előiráryzott összegeket utalják ki a beszerzési csoportoknak. Amenynyiben a beszerzési csoport e hó tO-ig nem
tudja az árukat természetben megszerezni, a
megváltási összegeket adják ki pénzben a tisztviselőknek, arra a bizonyos hónapokra. Kérik
a tisztviselői kényszerkölcsönök visszafizetését.
Harmadik követelésük az, hogy a jövőbeni
természetbeni ellátás megvalósítására a földbirtokreformmal
kapcsolatban
biztosítsanak
területeket a tisztviselők részére való termelés
céljára, létesítsenek műhelyeket, posztógyárakat,
cukorgyárakat, disznóhizlalókat, malmokat stb.
a tisztviselők részére.
Weisz Konrád képviselő nagyon helyesli a
határozati javaslatot és megjegyzi, hogy hasonló
irányú előmunkálatok már folynak is. Közli
továbbá, hogy a kormány
dr.
Konkoly-Thege
Miklóst legközelebb
a tisztviselői kérdések kormánybiztosává
nevezi ki, aki a tisztviselők hathatós támogatója lesz.
A határozati javaslatot elfogadok,
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Belráosi Illatszertár
=
Kiss D.-palota. S E
Tóth Péterrel szemben.

Valódi Houbigant D'Orsay és Coty

parfümök
eredeti ü v e g e k b e n és kimérve
minden virágillatban és compozi-
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Ahonvédeltni miniszter
a nemzeti hadseregről.
Budapest, április 1. Soós Károly tábornok,
honvédelmi m.niszter kimeritő nyilatkozatot
tett a magyar hadsereg programjáról é» jövőjéről. A többi között a következőket mondotta:
— Legelső kötelességemnek tartom a hadseregben már megievő kitűnő szellemet oly
irányban fejleszteni, ami a magyar hadsereg
nemzeti jellegének a legjobban megfelel. Már
nincs akadálya annak, hogy ebben a hadseregben egységes magyar nemzeti és feltétlenül
keresztény szellem is uralkodjék. A hadsereg
csak akkor lesz igazán nemzeti, ha a nemzet
szeretetének melegét élvezi, ha a magyar haza
polgárai azzal a bizalommal, rokonszenvvel és
szeretettel övezik, amelyet
ez a hadsereg
mindenképen megérdemel.
— Mint szent fogalom fűzi egybe ezt a sereget
a Horthy név. Ez a fogalom pedig biztosíték
arra, hogy a hadsereg a nemzet hadserege és
abban semmiféle egyéni akció nem érvényesülhet. Renditheteilen elhatározásom, hogy minden
kívülről jövő bomlasztó kísérletet már csirájában elfojtok, eltaposom. Nem engedem meg,
hogy még egyszer hazaárulók
martalékává
váljék a hadsereg.
* — Az anyagi kérdésekről sem feledkezem
meg. Elsőrendű kötelességemnek ismerem a
hadirokkantakról, a hadiárvákról, hadiözvegyekről és a nyugdíjasokról való gondoskodást.
Külön kell megemlékeznem a
hadifoglyok
ügyéről. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy senkisem érzi át jobban
szenvedésüket, mint én. Az adott lehetőség
határain belül mindent elkövetünk hazahozásuk
érdekében. Nemcsak az a baj itt, hogy sok
pénz kell (egy oroszországi hadifogoly hazaszállítása 130 dollárba kerül, ami 30.000 koronának felel meg), hanetn, amint mindenki
tudja, egyéb, szinte leküzdhetetlen akadályok
vannak a hazaszállítás körül. A borzalmas
orosz viszonyok, a nagy távolság, a szállító
eszközök hiánya, a hajótér elégtelenságe mindmegannyi akadály. A napokban indult ismét
ejjy vöröskeresztes misszió Amerikába, talán
ez is közelebb hozza egy lépéssel a'hadifogolykérdés várva-várt megoldását.
A katonaságot elméletileg és gyakorlatilag
tovább képezzük, de a hadsereg igazán kézzel
foghatóan bele fog kapcsolódni a termelőmunkába. Tervem az, hogy a hadsereggel
földet müveitessünk. Bizonyára nem lesz érdektelen, ha elmondom még, hogy uj egyenruhát
fognak kapni a katonák. Szükséges, hogy a
hadsereg magyar nemzeti jellege külsőleg is
kellőkép kidomborittassék. Az uj egyenruhatervek már el is készültek.
A tervezett béke csak igen kis hadsereget
fog számunkra engedélyezni, de minél kisebb
lesz ez a hadsereg, annál fontosabb, hogy
minden tekintetben elsőrangú legyen, azért
ennek a kicsiny hadseregnek meg kell adnunk
szellemiekben és anyagiakban mindent, amire
szüksége van.

ciókban. Houbigant
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minden szinben és illatban. Valódi

szappanok
és fogkrémek.
Eredeti kölni vizek!

Cigaretta töltők!

f i z e t e k 43 koronát
• | V I r a m m a r a n y é r t ; használható tárgyakért
töobet is. Régi aranypénznek grammját 100 K-val
fizetem. Régi ezüst pénzt é« brilliáns ékszert bárkinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre
Omega, Schaffhauseni és Brauswetter-féle »rákat
igen magas árban. — óra- ta ékSZMjafttft a f i h e l « t
E r e d e t i m B v é u t i kivitelű olajfestmén y e k tgec o l c s ó á r é r t b t s c c r c a h e t f i k .

6HSP6R FERENC, KÖiCSEY-UTCH 2.

Erdélyi fogmüterme
S z e g e d , Tisza L a j o s - k ö r u t 19., II. 7.

Foghúzás, fogtömés, müfogak

Cigarettahüvelyeket, vattás 2-es és 3-as 1UI A J í
C n A ^ f n l í f Á
a legolcsóbb árak mellett vásárolhatók a
szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 11. Telefon 15—20. m Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.

J16Ü1 OPCCIdlIIS

HÍREK
Nagypéntek.
Az Istenember drámai misztériuma teljesedett be ezen a napon, aki a felebaráti szeretet nagy tanítását hozta erre
a földre, latrok között keresztre feszíttetett. ó maga volt a jóság és irgalom, a
megbocsátás és részvét, 0 volt az Isten
Báránya, ki elveszi • e világ bűneit és
mégis akadtak ellenségei, akik gyűlölettel és halállal fizettek^ neki. Az árulta el,
aki holdfényes genezáreti estéken hallgatta a tanításait-a világmegváltó szeretetről. Elárulta a pénz pogány M a m m o n jáért, harminc ezüstért. A szelid és békés
Názáreti pedig ment a bírák elé, ment a kálváriára, a Golgotára és utolsó percében is
megbocsátást hirdetett a jobb latornak, aki
megtért. A nagypénteki misztérium emlékét ünnepli m a fekete kárpitok alatt a
szegény, beteg Emberiség. M a mélyebben átérezzük az Istenember fájdalmát,
magányosságát és kálváriáját, mint bármikor. Nemzeti és e.nberi gyászunk virraszt az Úr koporsójánál és várja a föltámadást. A latrok közé fölfeszitett szegény, szenvedő
magyarság
könnyei
összefolynak Krisztus vérével. Rákóczi
halála óta nem volt gyászosabb Nagypéntekje ennek a szomorú országnak,
ennek a megpróbált népnek.
« C
—
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— Templomi nap a menekültekért. A
békeelőkészitő iroda húsvét ünnepén templomi
napot tart a megszállott területekről menekült
magyarok segélyezésére. Húsvét első napján
az ország összes templomaiban egy és ugyanazon órában hirdetik ki a szószékekről az
Ur szolgái a magyar haza sérthetetlenségét
és ezen a napon beszélnek a templomokban
a szülőföldeikről menekült, földönfutó magyarok,
székelyek szomorú sorsáról. Húsvét első napján siessen a társadalom minden rétege áldozni a hazáért és adakozni a menekültekért.
A nap védőtisztségeit Horthy
Miklós kormányzó, gróf Apponyi Albert és gróf Bethlen
István töltik be. Hazafias érdek, bogy a nap
sikere minél nagyobb és maradandóbb legyen.
Dr. Vasek Ernő kormánybiztos-főispán ebből
az alkalomból átirt a polgármesternek, hogy
szólítsa fel az összes jótékony egyesületeket
a gyűjtés minél intenzivebb folytatására. Hiszszük, hogy a menekült magyarok sorsa mindannyiunk szivén fekszik s nem kell senkit
sem kétszer felszólítani az adakozásra. Itt
•miitjük meg, hogy a békeelőkészitő iroda
megbízottai a napokban Szegedre érkeznek
' a megszállott területekről menekült magyarok javára kormányhatőságilag engedélyezett
propaganda-jelvényeket hoznak forgalomba.
A művészi kiállítású jelvény remélhetőleg
minden gomblyukban ott fog díszelegni.
— A főváros kormánybiztosának beiktatása. Budapestről
írják: Dr. Sipitz
jenőt, a
főváros kormánybiztosát csötörtökön iktatták
be hivatalába. Bódy Tivadar polgármester a
főváros tanácsa és az egész tisztikar nevében
meltg szavakkal üdvözölte a kormánybiztost,
aki hosszabb beszédben fejtette ki működési
programját.
— Kinevezések. A főispán az ujszegedi
gyermekmenhely vezetésével dr. Kovács Ödön
gyermekorvost bizta meg. Vadász István városi
dijaokot segédleltári biztossá nevezték ki.
— A MOVE elnbkaége Kaposvárott. A
Magyar Kurir jelenti Kaposvárról:
A - MOVE
országos elnöksége a húsvéti ünnepek alatt
tartandó propaganda-ünnepély alkalmával meg
fogja látogatni a kaposvári főosztályt. Ugyanekkor Kaposvárra utazik P. Zadravecz
István, a
nemzeti hadsereg tábori püspöke is, aki fényes
ünnepség keretében felszenteli azt a diszes
fogadalmi zászlót, amelyet Petres János százados és felesége ajándékoztak a kaposvári
MOVE nak.

— A távíró- 4a telefonforgalom kiterjesztése. A M. T. I. jelenti: A Tiszától keletre
eső területtől a Rudabánya, Sárospatak, Kisvárda, Fehérgyarmat, Nyírbátor, Hosszupály,
Berettyóújfalu, Tokány, Békésesaba és Mezőhegyes vonaltól (kb. 20 kilométer a Clemenceau-vonaltól) az ország belseje felé eső rész
a távíró- és távbeszélő-forgalomba bevonatott
az ország egész területén is megállapított
korlátozások mellett-

Károly ügyvéd ellen beadott indítvány, akit
rablással vádolnak, mert gróf Teleki Sándor
birtokáról nagymennyiségű ékszert vitt el. A
vádinditványok között szerepel Zsom
Imre
ellen beadott vádindltvány, akit izgatással
vádolnak, mert a pénzfelülbélyegzés ellen
mondott izgató beszédet.

— Újra lefogtak egy pénzfeldlbélyegzö
társaságot. Leibnickt
Leó makói kereskedő
csütörtökön délelőtt bejelentette a katonai nyo— A szegedi mlltárlat. A 70 kitűnő magyar mozó ügyosztályban, hogy három szegedi fiatalpiklor kétszáz képből álló kiállítására gyors ember, névszerint K. I.éelsőipariskolai hallgató,
tempóban haladnak az előkészületek, miután a Stern Rezső magántisztviselő és Klein Zoltán
teremnek pénteken délelőtt, amikor^ a sajtó könyvkereskedő-segéd egy hamis pénzfelülbélyegzőt ajánlottak neki megvételre, ö a h a képviselői számára megnyílik a tárlát, készen
kell lennie. A kitűnő világitásu gyönyörű Kass- misítók leleplezése végett látszólag bele is ment
teremben kiállított képek a nagyközönség szá- a dologba s megalkudott velük 4000 koronában. Ugy volt, hogy szerdán este a Petőfi
mára húsvét vasárnaptól lesznek két héten át
Sándor-sugáruti
lakásán fogják lebonyolítani az
nyitva. A rendezőség Szeged egyik kitűnőségét
kéri fel a vernissageon való megnyitó-beszéd üzletet. A feljelentés alapján katonai detektívek
rejtőztek el Leibnick szobájátfan s amikor a
tartására.
három fiatalember a hamis bélyegzőért kapott
— Pistái Mi minden este a Royal-kabaré4000 koronán osztozkodni kezdett, ott helyben,
ban vagyunk, várlak Miska.
'
. lefülelték őket. K. I. 15 éves felsőipariskolai
— A Dugonics-Társaság április 5-én, hús- tanuló sírva panaszolta a rendőrségen, hogy ő
vét másodnapján délután 4 órai kezdettel a nem bűnös, mert öt Klein és Stern beszélte rá,
városháza közgyűlési termében felolvasó-ülést hogy hamis bélyegzőt készítsen. Azzal biztattart, melynek jövedelmét a nemzeti hadseregnek ták, hogy néhány hét' múlva százezresei leszóhajtja felajánlani. Ülőhely 5 K, állóhely 2 K. nek és kimehet Németországba, ahova régen
Az ülés szereplői dr. Czimer Károly, Étsy Emília vágyódott. Elmondotta még, hogy siker esetén
és Zadravecz
István.
száz darab hamis bélyegző öntését tervezték,
— Vonatközlekedés Békéscaaba—Szeged ö k ugyanis egyelőre nem akartak maguk pénzt
közt. A MÁV igazgatósága jelenti: Békés- felülbélyegezni, mert ezt veszélyesnek tartolták,
csaba—Szeged között a vonatközlekedés a hanem csak bélyegzőket készíteni s azokat elkövetkező : Békéscsabáról indul éjjel 3 óra adni. Ecélból a hozzávaló rezet, öntőgépet és
17 p.-kor, Szegedre érkezik reggel 7 óra 30 szerszámokat bevásárolták, e munkálkodás zap.-kor; ellenkező irányban Szegedről indul vartalan folytathatása végett, egy bútorozott
délután 5 óra 30 p.-kor, Békéscsabára érke- szobát béreltek, ahol műhelyt rendeztek be. A
zik este 9 óra 41 p.-kor. Hétfőn, kedden, rendőrség a jelzett helyen nagymennyiségű
rezet, egy pecsétviaszba öntött bélyegzőklisét
csütörtökön és szombaton.
és egyéb dolgokat foglalt le. Megjegyzendő,
— Húsvéti Istentisztelet a zsinagógában hogy nagyon is kezdetleges munkát produkálpéntek délután hatkor, szombat délután fél- tak. A bélyegük a rendesnél jóval nagyobb,
hétkor. írásmagyarázat Mombat délután négy- igy azonnal felismerhető. A kör cifrázatai ninkor a Török-utoai imaházban, prédikáció csenek kellő finomsággal kidolgozva. Itt említvasárnap délelőtt
jük meg, hogy a szerdán letartóztatod Korponai
— Befejezik a beiratkozáaokat a buda- asztalost a rendőrségen csütörtökön délelőtt kipesti egyetemed. Budapestről jelentik: Szer- hallgatták. Korponai azzal védekezik, hogy ö
dán délben befejeződtek az egyetemen <i be- csak a saját 2000 koronáját akarta felülbélyeiratkozások. A kveszkurában a beiratkozások gezni, mert sajnálta az 50 százalékos veszteséeredményéről pontos kimutatást még nem
get. Ugy Korponait, mint a három megtévedt
tudnak adni, de általánosságban 2500-re teszik fiatalembert csütörtökön átkísérték az ügyésza beiratkozók számát.
Tandíjmentességért ség fogházába.
pedig 1200-an folyamodtak. Ilyenformán kb.
— Okvetlen jöjjön el a húsvéti ünnepek
3300 hallgatója lesz az egyetemnek. Az előalatt
a Royal-kabaré fényes műsorát megnézni.
adások nemsokára megkezdődhetnek. 1—5-ig
szünet van, ennélfogva az előadások kezdete Jegyek előre válthatók. Parkettánc.
legkedvezőbb esetben 6-ikára tehető.
— Elfogott tolvaj. A Bercsényi-utca 17.
— Füstöl thus-biosztás a tisztviselők ré- számú házban hétfőn éjjel ismeretlen tettesek
szére a DMKE nevelő-intézetében. A szegedi álkulcscsal behatoltak Tóth Gergely lakásába s
közszolgálati alkalmazottak tagjainak a DMKB onnan 10 ezer korona értékű ruhaneműt és
nevelő-intézetében április 2-án és 3-án délelőtt egyéb dolgokat elloptak. Lendvai
detektivnek
és délután a csoportkönyvecske alapján füs- ma sikerült az egyik tettest Márton György
tölthust oszt ki.
személyében elfogni. Cinkostársa, Tóth Árpád
— A járásbíróságnál perelhető összeg. A megszökött, országszerte körözik.
járásbíróságnál még 1912-ben ezer koronáig,
azután kétezer koronáig, 1917 óta ötezer koronáig terjedő követeléseket lehetett peresíteni.
Most a miniszterelnök egy rendelettel a polgári
perrendtartásnak a járásbíróságok hatáskörére
ujak szállítását elvállal Fekete Vilmos
irányadó értékhatárát 50 ezer koronában állapítja meg.
Redőnyipar vállalata

Redőny javításokat,

— Elfogott kasszafurók. Budapestről
írják :
A detektívek elfogták Htrhold
Lajos lakatossegédet, aki többszörösen büntetett kasszafuró.
Megnevezte társait: Molnár Ferenc kereskedősegédet, Simái József asztalossegédet és Stbesi
istván szerelősegédet. Számos betöréseik között
megnevezték a kereskedelmi minisztérium beszerzési csoportjának üzletében történt betörést,
amikor is £00.000 koronát loptak el, Mauthner
Ödön magkereskedő ircdájából 61.000 koronát,
Schottola-cégtöl 260 000 koronát, Klein Ábrahám üzletéből 100.000 koronát, Braun Ignác
üzletéből 150.000 koronát, a Hungária cipőgyár
üzlethelyiségéből 180 000 korona értékű cipőt
loptak el. Megállapították, hogy Herhold Lajos
terrorista és a kecskeméti ellenforradalom leverésénél 6 embert gyilkolt meg.
— Száz vádindltvány bolsevista-ügyekben.
Budapestről jelentik: A királyi ügyészségen
a bolsevista-bünügyekben ujabban száz vádinditvány készült el Ezek között van Szamuelly

Refonnátua-palota.
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Telefon 13-53.

Szeged város közélelmezési hivatala.
772/920. k. é. szám.

Hirdetmény.
A város lakossága részére beszerzett burgonya tejadagja 6 kilogramban, kicsinybeni eladása pedig i koronában van megállapítva.
A burgonya elosztásával a kereskedők bízattak meg.
tartoznak ezek vevőkörüknek a megállapított 6 kg.
fejadagot a lisztutalvány felmutatása mellett kiszolgáltatni, ezen körülményt a lisztkönyvbe feljegyezni t
erről egy külön jegyzéket vezetni, feltüntetve ebben a
vevő nevét, lisztkönyvének számát és a kiszolgáltatott
mennyiséget. Ezen jegyzékkel azután kötelesek a kereskedők a nekik kiosztás végett átadott burgonyáról
Fenyő Testvérek utján a közélelmezési hivatallal elszámolni.
Szeged, 1920 április 1-én.

Közélelmezési hivatal vezetője.
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MŰSOR i

Nagypintek: Szünet
Szombat: Mártha vagy a richmondi

BérletszUnet.

"- '

vásár, opera.

Vasárnap délután: Fekete lovas, szinmü.
Vasárrtap este: Lili bárónő, operett. BérleUzünet.
Héttőn délután: Éva, operett,
operett.
Hétfi este: Lotti ezríedesei, énekes bohózat. BérletHétfőn
szünet
Kedd: Névtelen asszony (Madame X) szinmü. Bérletszünet.

* A névtelen asszony. A színháznál szerdán ismétpkiteritették a ponyvát és rávaló portékával deíektálták a közönséget.
Bissonnak
ez a vizenyős és könnyekre pályázó, hiperromantikus drámája nem egyéb, mint ponyva,
atnciyrek portálás? nem lehet a szinház feladata. Gz. Tóvölgyi Margit, aki a darabnak
címszereplője volt, értékesebb feladatok megoldására hivatott. Hogy a limonádés szerepben
is emberi-tudott lenni, hogy az elzüllött aszszony — különböző szituációból eredő —
érzéseit híven tükröztette szóban, mozdulatban
egyaránt, szinWszó kiválósága mellett bizonyít
és az értelmeb&ége mellett, ami minden szerepében megnyilvánul. Sz. Tóvölgyi Margitot
azonban, akinek képességei már a múltban is
értéket jelentetlek, Medeában, Elektrában, lady
Machbetben, Stuart Máriában szeretnénk látni,
amely színpadi müvek a kiadós szerepen kívül irodalmat és művészetet is jelentenek. A
művésznő mellett érdekes ábrázolást nyújtott
és a színjátszásnak természetes egyszerűségeit
mu'atta meg Deréki János, egy kalandor alakjában és a kivánetos elokvenciával és melegséggel mondta el László Tivadar a fiatal ügyvéd
védőbeszédét. A többi szereplő nem igen lendített az előadás akadozó menetén. Készületlen
volt ez az előadás is, ameiy ben a súgónak
kimerítően fárasztó szerep jutott. Nem először
és az itt uralkodó rendszer folytán, bizonyára
nem is utoljára . . .

Tavaszi

kosztümkelmék,

ruha-

szövetek, selymek és crep de
-chinek, nagy választékban

GERŐ ÉS TABRR
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Szeged város közélelmezési hivatala.
7!ty92ü. k. é. szán.

Kősó ára kicsinyben kg. kint 11.40 K.
Darált só
„
„
12 — K.
3i52
Városi közélelmezési hivatal.

Óra, ékszer, gramofonlemez,
saeblámpa, öngyújtó

a legolcsóbb
órakon. Régi arany és ezüstpénzt és tört
aranyul legmaga- ITAfJ. TAa»of ófis-

sabb áron vesz

1UIÜ JUIÍCI mester

Kólcacyntca T. u a óra- <a ékuerjavitáa
jótrflláa mellett
m

R T E S Í T E M nagyérdemű pácienyeimet. hogy fogászali működésemet,

É

amelyei anyaghiány minti kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

BARTA

ÁGOSTON

rOOMOTCRMB
K I G Y Ó - U T C A I. O

SOB

T E L E F O N 13-64.

— Uj gyártelep Szegeden. Az Ujsdg jelentése szerint a Szikra-gyufagyár elhatározta, hogy
uj telepet alapit .Szegeden. A gyárat 3 hold
területen építenék, egyelőre nyokadfélmíllió
koronában előirányzott összeggel.
— Nem akarnak a cukrászok fényűzési
adót fizetni. A vámfelügyelóség jelentést tett
a tanácsnak, hogy a cukrászok nem akarják a
fényűzési adót megfizetni s többezer koronával
hátralékban vannak. A város tanácsa csütörtökön tárgyalta a cukrászok ügyét s elhatározta,
hogy közfgazgatási végrehajtást indít a cukrászok ellen.
— Tiz vagon burgonya megérkezett. A
város részére kiutalt 50 vagon burgonya elsőrészleteként tiz vagon szerdán Szegedre érkezett. A burgonyából a kórházak, az árvaház, a
menház és a szegényház fognak kapni. A
következő szállítmányokból a gazdasági egyesületeket, tisztviselőtestületeket fogják kielégíteni.
A nagyközönség csak a tisztviselők és egyesületek kielégítése után fog krumplit kapni.
— ttetvenkoronáa zsirszóda.
Vezekényi
Testvérek-cég nagyobb mennyiségű zsirszódát
ajánlott a városnak 70 koronáért kilónkr'nt. A
tanács az ajánlatot elfogadta s intézkedett a
zsirszóda megvásárlása iránt.
— A Duna—tiszaközi Kereskedelmi r.-t.
folyó évi március 31*én délután rendkívüli
közgyűlést tartott, melyen elhatározta, hogy
alaptőkéjét 7500 drb, egyenként 400 korona
névértékű részvény kibocsátásával kétmillió
koronáról ötmillió koronára emeli fel. A régi
részvényesek minden négy régi részvény után
630 koronás árfolyamon egy uj részvényt
vehetnek igénybe, amelyből 400 korona az
alaptőkéra és 230 korona a tartalékalapra,
illetve a f. évi kamatokra, kiállítási és bélyegilletékekre esik. Az uj kibocsátású részvények
már az 1920. évi üzleteredményben részesülnek. Az elővételi jog gyakorlásának határideje f. évi április 7-én jár U A fennmaradó
részvényeket alapszabályszerü jogaikkal élve,
az alapítók vették át Megválasztotta továbbá
a rendkívüli közgyűlés kisjókai Takács Qyula
min. osztálytanácsost a társaság igazgatósági
tagjává.
x Budapesti tőzsde. Budapest,
április 1.
A tegnap megindult emelkedő tendencia a mai
tőzsdén erőteljesen folytatódott. Majd minden
téren szökésszerüen emelkedik a kurzusok. A
kulisszban keresték a Magyar Hitelt, az Agrárbankot, a Pabankot és a Hazai Bankot. Az
építési és szén részvényeket is élénken keresték
és 200—800-ig terjedő áremelkedést értek el.
Qép- és vasértékek, valamint fa- és kémiai
értékeket szintén magasabb áron vásárolták.
Cukorpapirok és a hajózási értékek is áremelkedést értek el.
Valuták:
Lei 296-306, márka 315—35, font
830—40, francia frank 15 T5—16-75, svájci frank
37—42, dollár 220—40, Napoleon 780—810,
lira 10 25—1125, rubel 255—65, szokol293—
310, dinár 620—30.
Váltók: Amsterdam 62—72,Kopenhága 3100—
3600, Krisztiánia 3300 - 3800, Németország
255—300, Olaszország 900-1200, Prága 250—
300, Stockholm 3700—4300, Sváic 3200—
3600, Bécsi kifizetések 75—95. (M. T. L)
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a legelterjedtebb és legkiválóbb minőségű
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CIPŐKRÉM.
Gyártja: SCHWARCZ LAJOS vegyészeti különlegességek gyára Bndapeat,
VII., Rózsa-utca 18/8. Központi iroda:
VII,, Wesselényi-utca 71. szám. Tele-

fon: József 96- 02.

Kapható mindcnOKl
Vezérképviselet Szeged és vidéke részére:

KönsMer Fülöpnél Tisza Lalos-körul 55.

Sehol o l c s ó b b a n !
Karékpár, varró
gép, bcazélőgép
gummik és alkatrészek a Javítómflhelyem első=3 randái a=s

Szinti M m

régi SMi.rt cég Mr.ktára kUérélag KU« D-p.l.ta (KU.-atca) S.cged 244
O

l

tavaszi yjdonssgai legszebb kivitelben
készülnek. Kalapok átvarrása, formazása tó di&zitése méltányos áron.
201

Rode I m r é n é
Horváth Mihály-utca.

Első Szegedi I r ó g ó p l a v ü ó Vállalat

KELLER A

Telefon Qfil
Telefon Qffl
•
SZÉCHENYI-TER 8.
TpÁffénpk !<evcvt használtak és uiak óllandóan
11 U ^ ü i l C I raktáron, leírások és iavitások speciális szakmunkások által soron kiviii is eszközöltetnek. A n g o l eredeti festékszalagokat telefonhívásra
azonnal szállítunk.
i«a

fERENCZy LflLy
0 0

női

divatszalon

o^t

Sándor-utca 10. sz. (Felsőváros.)
Elvállal női és gyermekruhák, coshimök és
minden e szakmába v á g ó munkák készítésébe legújabb divat szerint Jutányos áron.

Szlvarkahüvelu,

cigarettapapír különféle minőségben, legolcsóbb beszerzési lonásd lakola-u. 22. ac. a. dohánytósad*
Felelés sxcritesxtó ós kiadótulajdonoj.
PÁSZTOR JÖZSEP

Sok pénzt takarít meg, SüfiWS
TSÍEFOW

5—24.

a.Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.
S o m o g y i - u t c a 20. s z á m . ( F e k e t e ház.)

BABOS ELEK UTÓDAI

k ö t ö t t és szövöttáruk ü?eme
—

Zaviza Lajos

üzlet: Tisza Lajos-körut 32. o Qyártelep: Iskola-utca 20. sz. (Hungária-épület)

műszerész és elektrotechnikus

Elsőrendű külföldi gyapjúból minden szinben a legdivatosabb
kivitelben mérlek szerint megrendelhetők és készen kaphatók: Garnitúrák, swetterek, sapkák, kezlyak, át velők. Finom
flór és gYapjuharisnyák. Harisnyafejeléseket, továbbá minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

Horváth Mihály-u. 7. Telefon 965.
Specialista villar.yrrotorok, Dynaniók, telefonok, y illa
mos főzök, vasalók és az összes orvosi és mérnöki
műszerek szei elesében, készítésében és javításában.

Nyomatott Broctoax O. *a Társa Bióda könyi

ájiban, Fotöti

1.
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