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Ebből következik, hogy most a szegedi 

tfeletvezetöség gyűjtőhöz tarába alig folyik be 
mis pénznem, mintTettflbélyegzett kékbankjegy 
és postataku&pénttárLjegy. 

A szegedi vasutasok — mint már hirttl adtuk 
— igy a legnagyobb fóetési uvarokkal küz-
denek. • 

Szegedállomás ezer főnyi személy-
zete járandóságának fettételéért nem 
is jelentkezett még, mivel ú vasutasok 
fizetésének hetven percentjét akarják 
postatakarékpénztárt jegyekkel fizetni '> 

A szegedi pénzpiacon jelenleg a 
legrutabb visszaélések történnek. Biz-
tos tudomásunk van arról, hogy a lebé-
lyegzett kékpénzeket, nagy százalékok 
levonásával összevásárolják és azután 
azokat a Jisztitó intézétbe« küldik, 
vagyis a bélyegzőlenyomatokat vegysze-

. rekkel eltüntetik és az igy tiszta kékké 
vedlett bankjegyeket a tetemes haszon 
zsebrevágása mellett hozzák a forga-
lomba. 

Igén üdvös lenne, ha a rendőrség is elvé-
gezné a maga tisztító munkáját e visszaélések 
körül. Eléggé lezüllött már e'. az ország gaz-
dasági helyzete minden vonalon s nem lenne 
kár, ha a pénzvampirok egy kissé megfogy-
nának. 

D-SándoivKovács 
bankblzom ni]I és Áruforgalmi Iroda 

Kossuth Lajos-sugárut 8. sz. 
TELEFON 8 - 9 7 O TELEFON 8 - 9 7 . 

¥ Lebonyolít mindcn-
• nemű bank- és ) 

áru-üzletet. ¥ 
o o o 
Op 
O 322 

P. Ábrahám Dezső 
a II. ker. képviselőjelöltje. 

Dr. Becsey Károly, a 48-as és függetlenségi 
párt elnöke szombaton délután 4 órára jelölő-
gyűlésre hívta össze a párt tisztikarát. A gyű-
lésen megjelent a párt budjpesti központi ki-

- küldöttje, Váry Gyula is, aki a választások elő-
készítése végett jött Szegedre. 

A gyűlésen Becsey Karoly mondott hosszabb 
beszédet, amelyben a párt jellenlegi helyzetét 
és álláspontját vázolta. Több helyről; igy Buda-
pestről is érkeztek hozzá felszólítások, hogy a 
párt szegedi csoportja áljitson jelöltet mind-
három kerületben. Bec^ev az első és harmadik 
kerületre vonatkozólag nem tett javaslatot, a 
második kerületben azonban föltéllen diadalra 
fogja vinn* ajpárt zászlaját. P. Ábrahám Dezső," 
akinek jelölése esetén dr. Dobay Gyula, akit ő 
ntzezett ki főispánnak és Pálfy Dániel, akit ő 
nevezett ki államtitkának — szerinte — eset-
leg vissza is lépnek a jelöltségtől. P. Ábrahám 
Dezső érdemeiről teszélt ezután, majd felkérte 
a tisztikait, hogy szóljanak hozzá javaslatáhor. 
A tisztikaiban egyetlen egy felszólalás sem tör-
tént-8 P. Ábrahám Dezső jelölését egyhangúlag 
és lelkesen fogadták el. 

£)r. Becsey Károly táviratilag fogja értesíteni 
a volt> miniszterelnököt jelöltetéséröl és kérni 
fogja, hogy programbeszédének megtartása végett 
minél rövidebb időn belül jöjjön le Szegedre. 
A párt jelöiő-nagygyülése a jövő vasárnap lesz. 

•jva. 
r I Franchet d'Esperay 

(Saját tudósítónktól.) Franchet d'Esperay 
tábornok, a keteti haderők főparancsnoka pén-
teken este félnyolc órakor Konstantinápolyból 
különvonaton Szegedre .érkezett. Kíséretében 

! jött segédtisztje, fia Franchet d'Esperay kapi-
. tány, Bridge angol tábornok és segédtisztje, 
Fltz Oerald kapitány és Hoolew, a brit kor-
mány budapesti diplomáciai megbízottja. 

• Francnet tábornok a Kassban szállt meg kísére-
tével, ahol a 27., 29. és 47. számú szobákat 
tartották fenn számukra. 

Szombaton délelőtt De Toumadre tábornok-
városkormányzóval folytatott hosszabb fontos 
megbeszélést, ezt megelőzően pedig auto-
mobilon Újszegeden járt Délben a tábornok a 
francia városkormányzónál ebédelt 

Délután négy órakor dr. Kelemen Béla kerületi 
kormánybiztost és dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármestert fogadta. Az értekezés megtörténte 
után, amely a francia térparancsnokság Szent-
háromság-utcai helyiségében folyt le, a Dél-
magyarország munkatársa megkérdezte dr. Ke-
lemen Bélát, hogy miről folyt a megbeszélés. 

— Több mint egy óra hosszat tárgyaltunk 
politikai kérdésekről, felelte dr. Kelemen Béla, 
de a tanácskozásról semmit sem közölhetek. 

— Csak azt méltóztassék megmondani, van-e 
valami kedvező jó hír. 

— Bizony, semmi kedvezőt sem mondhatok, 
válaszolta dr. Kelemen Béla. 

A kerületi kormánybiztos után dr. Somogyi 
Szilveszter polgármestert és Balogh Károly 
tanácsnokot fogadta a tábornok. A polgármes-
ter és a tanácsnok körülbelül egy óráig voltak 
Franchet tábornoknál, aki tőlük is főkép po-
litikai dolgok felöl érdeklődött. Franchet tábor-
nok megkérdezte, hogy milyen politikai pártok 
vannak az országban es kik a vezetőjük. 

A polgármester ezután megemlítette a város 
Ínséges helyzetét. Franchet tábornok erre el-
mondotta, hogy amikor a bolgár meg-
bízóit a békeszerződést átvette, megjegyezte, 
hogy a feltételek roppant szigorúak. 
Amikor azonban a háború által feldúlt és el-
pusztított francia területeket megtekintette, azt 
a kijelentést tette, ogy a békeszerződés nagyon 
szigorú ugyan és Bulgária helyzetét nagyon 
megnehezíti, de ezeknek a területeknek hely-
zete sokkal borzasztóbb. 

— Magyarország — mondotta a tábornok — 
nem volt hadszíntér és ha nem lett volna forra-
dalom, helyzete egyáltalában nem volna súlyos. 

— Jó barátságban lesznek-e a szomszédokkal ? 
kérdezte tovább a tábornok. 

A polgármester egy darabig hállgatott, majd 
azt felelte: t 

— Elébb adjannk enni. 
Most Balogh tanácsnokhoz fordult a. tábornok 

és azt kérdezte": 
— Melyikkel vannak jobb viszonyban, a 

szerbekkel, vagy a románokkal? 
— Nem lehetünk addig jó viszonyban, amig 

folyton bántanak bennünket, — felelte a ta-
nácsnok. 

— Majd nem jogják önöket bántani, — mon-
dotta erre a tábornok — ha a békekonferencia 
megáilapitja a határokat. 

Két hét múlva — mondotta ezután Franchet 
d'Esperay — a legjobb benyomásokkal es a 
legszebb eri lékekkel elhagyják a várost a 
franciák. 

Itt arra kérte a polgármestert, hogy a Sze-
geden elhunyt frai.cia katonák sírját gondozzák, 
amit a polgármester megígért. 

Franchet *>bornok egy kis kézírást is át-
nyújtott a polgármesternek, amelyet a városi 
muzéumban fognak megőrizni. A következő-
ket irta: 

vá-ÜA magyarok derék emberek, delrosszul 
lasztották meg barátaikat". 

Franchet d'Esperay tábornok este tovább 
utazott Budapestre* ahol két-három napot fog 
tölteni. 

Kiséretének tagjai a város érdekességeit te-
kintették meg délelőtt. Bridge angol ezredes 
az uj zsinagógát szemle! le meg. 

M a d a m e D u b a r r y a s z e z o n l e g -

k i m a g a s l ó b b irodalmi e s e m é n y e . 

Csak kisebb békedelegáció 
utazik Neuillybe. 

Budapest, január 3. A & Órai Ujsdg a 
békeküldöttség nueillyi utja dolgában illetékes 
helyről a következő felvilágosítást kapta: 

— A program valóban akként változott 
meg> hogy a békedelegációnak csak egy 
szükebbkőrü bizottsága megy ki egyelőre 
Neuillybe, hogy a békekonferenciától átvegye 
a magyar békeszerződés tervezetét A béke-
delegáció többi része ehhez képest egyelőre 
Budapesten marad. A továbbiakról még nincs 
végleges döntés- Ha a kiküldött békedelegátu-
sok ugy fogják látni, hogy a feltételek meg-
tárgyalása odakünn helyesebb vagy célra-
vezetőbb lehet, akkor a szerződés átvételére 
ki fogják hivni az egész bizottságot. Ha 
azonban ugy fogják látni, hogy a békekér-
désnek tárgyalását helyesebb lesz idehaza el-
végezni, akkor a békefelvételekkel hazajönnek 
Budapestre, itt megtárgyalják, elkészítik a 
magyar kormány válasziratát és azt ismét a 
szükebbkőrü békebízottság visszaviszi Neuillybe, 
esetleg elkészülve és felhatalmazva a béke-
szerződés aláírására 

Budapest,január3.(M.T. I )An;agyar békedele-
gáció egy küldöttsége gróf Apponyi Albert elnök 
vezetésével január 5-én, hétfőn reggel Párisba 
utazik, hogy a békefeltételeket átvegye a béke-
konferencia elnökségétől. Tekintettel az elhe-
lyezkedés nehézségeire Párisban, valamint 
vaiutaokoztu tetemes kiadásokra, továbbá arra 
a körülményre, hogy Budapesttel a távirati 
érintkezés lehetősége erősen korlátozva van, a 
kormány ugy határozott, hogy a kiküldöttek 
az összeköttetés fentartása végett néhány 
tagból álló képviselet hátrahagyása mel-
lett visszatérnek, Budapestre, ahol a poli-
tikai pártok képviselőinek, a szakembereknek 
és a társadalom minden tekintetbe jövő fak-
faktorának bevonásával a választervetet elő-
készit'etiik.tmi által az illetékes köröknek alkalma 
nyilik a béke kérdésében állást foglalni. A 
békedelegáció budapesti munkáját e célra ki-
jelölendő helyiségben fogják elvégezni. A 
munka megkezdéséről a delegáció tagjai hiva-
talos értesítést kapnak. Hétfőn a titkárságon a 
fordítókon, valamint az irodji segédszemély-
zeten kivül csak azon néhány tag utazik, akik 
erre vonatkozólag már írásbeli értesítést kaptak. 
Ha netán felmerülne a szüksége annak, hogy a 
békefeltéteket átvevő kisküldöttség egy vagy 
más irányban kiegészíttessék, ugy azok utólag 
csatlakoznak a delegáció hétfőn induló részéhez. 

EKKER NOVEREK 
NÖI DIVATTERMÜKET 
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KOTLAR RUDOLF ES HAJDÚ JÓZSEFI 
FÉNYEZŐ-MESTER 

Mtti&RAKTÁft lÉS RÁjZlftlDÁ TAKARÍK-
<(*R4lTCA-8. TMEFÖN*?—87. -

FESTŐ ÉS FAIPARI VALLALATA 
SZEGED, CSONQRADIi PALOTA: 

IPARMŰVÉSZETI RAJZOLÓ 
IPARTELEP: POLGÁR-UTCA 24 ft 

EFON^MM 2 ~ 8 f 


