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tiszt. Csendőrség, pén/üftyőrség. rrdésjeti sze-
mélyzet és rendőrség az 1918. évi állomány 
szerint taitható fenn. 

A Duna flottiia megszűnik. Magyarországnak 
joga van a Dunán folyamre-idészeti célokra 
nárom felderítő jármüvet tartani A békefeltéte-
lek eltiltják a léghijózást to a repülést és 
követelik az ebbeii összes anya*? végleges 
átadását. A hadifoglyok hazaszállítását csak a 
békeszerződés hatálybalépte után helyezik ki-
látásba, az összes költségekről, a szállítási 
eszközök elŐáili'á>áról Magyart rszágn k kell 
gondoskodni. 

Apponyi távirata a külügyminiszterhez 
Á M. T. I. jelenti: Gróf Apponyi Alhett, a 

magyar lékedelegáció elnöke a következő táv-
iratot intézte a külügyminiszterhez: 

„Van szerencsém a kormány tudomására 
hozni, hogy a Vékcfeltételekre adandó válasz 
előkészítése céljából a magyar békeküldüttség 
legnagyobb részével innen vasárnap este külön-
vonattal visszautazom Budupestre, ahová kedd 
este érkezem meg. Távollétemben a magyar 
békeküfdöttség ügyeinek a vitelével Plaznovszky 
követet bíztam meg. Apponyi." 

A miniszterelnök a békefeltételekről. 
Budapest, január 19. (M. T. I.) Huszár Ká-

roly miniszterelnök vasárnap több választó-
gyűlésen vett részt és mindenütt hosszabb be-
szédben ismertette a békefeltételeket. A város-
majorban tartott népgyűlésen egyebek között 
ezeket mondotta: 

— Ezen erőszakos és igazság'alan békének 
aláirása által egy uj betegséget kap Európa: a 
magyar kérdést. Mig a magyar kérdés törté-
nelmi, ethnográfiai, politikai és kulturális szem-
pontok teljes figyelembevételével nem nypr 
megoldást, addig lázbetag lesz Európa. Kelet 
felöl újból fenyeget a bolsevizmus veszedelme. 
Magyarország hatalmás gátja lehetne a müveit 
Nyugatnak ez ellen az Ázsia-szellemű pestis 
ellen. Ha azonban Magyarországot megbénítsák, 
lelki ellenállása összetörik, akkor a Lenizmus 
nyitott utakat kap nyugat (elé. Európa egy 
éjszaka nem alkatik nyugodtan, ha Magyar-
ország szétdaraboliatik és ezáltal itt újra elve-
tik a szociális sárkány fogait. Egy helyett 
négy Elzász keletkezik ilt és Európa szivébe 
telepiti át Macedóniát. A magyar nemzetnek 

jakis békés szándékai vannak. Rettenetes fele-
lősséget vesznek magukra azok az államférfiak, 
akik a magyar viszonyokat nem Ismerve, ezt a 
tarthatatlan békét reá erőszakolják a világra. 

Szegőd. 1920 jannár 30. 
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A demokrata-párt nem lép 
ki a koncentrációból. 
— Vázsonyi visszavonul. — 

Budapest, január 19. (M. T. I ) A polgári 
demokratapárt elhatározta, hogy bennmarad a 
koncentrációs kormányban. Vázsonyi kijeién ette, 
hogy visszavonul a politikától. 

Régi m ü f o g a k a t , 
arany koionákat vrtirtrol Sttberatain Attila-utca 4.. 
I. em. Jelentkezni lehet d. u. 1 - 3 ig. Levelező-lap 
hivés is elegendő. 2942 

(Saját tudósitiim.) A békefeltételek sokkal 
súlyosabbak, mint amilyeneket az országnak 
nagyjából tájékoztatott s vérmes reményekkel 
éppen nem dnzzidó népe várt Nemcsak az 
ország feldarabo ása, megnyomoritása snjt le 
bennünket, de azok a súlyos gazdasági felté-
telek, amelyeknek teljesítése túlmegy a lehető-
ség határain. Nelünk fát és szenet kell adnunk 
mások számára, nekünk élelmeznünk kell 
Ausztriái. Ugyanúgy, mintha az osztrák állam-
polgárok a mi polgáraink lennének. Iparunk, 
kereskedelmünk semmivé válik s a románok-
tól kifosztva, megrabolva, pénzben és termé-
szetben kell kártérítést fizetnünk *az őssze-
rosk adásig Képtelenség, hogy e kegyetlen, 
gyilkos feltételekon ne enyhitsenek. 

A gyász ma, amikor ugy sújtott le ránk a i 
első hir k csapása, mintha minden egyest 
fejbekó intottak volna, elevenen sajog min-
denkiben. Meglátszott ez vasárnap a város 
egész külső képén. Ha nem jutott volna még 
köztudomásra a polgármester ismeretes fel-
hívása, akkor se m igen lett volna mozgal-
masabb a vasárnapi élet. 

A rendelet után a kávéházak, vendéglők, 
mozgóképszínházak bezártak A színházban 
nem volt előadás s a rendelethez hiven az 
utóbbiban még három napig, a mozikban 
meg hat napig lesz szünet. Szomorúak, el-
hagyottak voltak az utcák vasárnap egésr 
nap. Kilenc óra után pedig teljes csönd volt 
az egész városban. 

Kormányrendelet alapján szerdán tart gyász-
ünnepet az ország. Ekkor lesznek az isten-
tiszteletek a templomokban. A gyász kifejezé-
séről számolnak be következő értesüléseink: 

A városi tanácsülésen dr. Somogyi Szilvesz-
ter .polgármester hétfőn bejelentene, hogy a 
gyászos békének h rére vasárnap reggel, nem 
várva meg a t*n;^cs határozaiát, nyolcnapos 
gyászt rendelt el és ezt a lapok utian kiált-
ványban tudatta Sitged népével. Felolvasta a 
polgármester a kiáltvány szövegét és annak 
rendelkezéseit, ^me yeket a tanács tagjai elfo-
gadtak. Bokor Pál helyettes polgármester oly-
irányu előier.esztést tett ezután, hogy a szerdán 
tartandó nagy gyás.tünnepségre való tekintettel 
renáeljék el az összts üzletek délelőtt 10 órakor 
való bezárását. Dr. Bottka Sándor főkapitány 
a hatóság ilyen részletes intézkedéseit fölösle-
gesnek tartotta, miután Szeged közönsége ezen 
a napon önmagától visszatartja magát "minden ! 

olyan cselekedettől, amely az országos hangu-
latot megzavarná. Az üzlttek bezárását nem 
fogja elrendelni a tanács, aminthogy ez t e l j e - v 

sen szükségtelen is. A kereskedők körében 
máris megindult a/, a mozgalom, amely a 
gyászt szerdán egységesen juttatja kiféjezésre. 

* 

Balogh Károly városi tanácsnok hétfőn a 
következő beadvanyt irti a város tanácsához: 

Tekintetes Tanács 1 Mint az irás szavai mond-
ják: Beteljesedett... A magyar nemzet a 
világháború győzteseitől megkapta a halálos 
békét. Ami 1900 évvel ezelőtt az ember fiával, 
a Megváltóval történt, ugyanaz történt nemze-
tünkkel, megfeszítették. Országunk felett kockát 
vetettek és felosztották' egymás között. Hiába 
vérzett'a magyar nemzet ezeréven át a ke-
íeszténységért, a nyugati civilizációért, latrok 
módjára bántak el vele. Nemzetünk tragédiája 
abban is egyezik a Megváltóéval, hogy saját 
bűnös, megtévesztett véreinek árulása okozta 
pusztulását. Az 1918. év októberi és 1919. év 
márciusi forradalmak vívmányai ezek a béke-
eredmények. Szent vallásunk tanítja, hogy a 
Megváltó harmadaapra feltámadott. A feltáma-
dásba vetett hitünket elvesziteni nem szabad. 
Hinnünk kell megfeszített nemzetünk feltáma-

dásában, mert az igazság meg nem halhat. 
Ezt kell hirdetni, ez^t kell élni, dolgozni és 
cselekedni hlindm é'ő "igaz magyarnak, az 
önfeláldozásig. Szeged város m'gyar közönségé-
nek p.Idát dóla,' kell a mindent áldozó csele-
kedet terére lépni. A cél erdekében kell Sze-
ged népének össze* erőit egyesíteni és art 
a nemzet korirányánik felajánlani. Írjon h l a 
Tanács a magyar kormányhoz, hogy őseinktől 
örökölt, vérrel szerzet', ezeréves országunknak 
megszállott rezeiről le nt mondjon. Szabj* 
meg stámuntai n jövő cselekvés útjait. Akara-
tunk külső kifejezésének jeéül viseljen minden 
magyar, szegény, gszdag, örec. ifiu, férfi v.uy 
r ő, kivetel n^l<űl egy országosan megállapí-
tandó gyászjelvényt mindaddig, amig Magyar-
ország terü'eti épsége via^aáHi va nem le?nd. 
Let;yen egy gyászjelvény beszélő emléKeitetője 
a koideáségiudásrak cs a i önfeláldozó mun-
kának. Az egész ország lakosságának erejét 
egyesítő munkán hívjuk fel az összes törvény-
hatóságokat. 

Kérem' a tekintetes Tanácsot, méltó/tas ék 
előtörlesztésem értelmében az intézkedéseket 
megteíini. .. .." 
- A Szegedi Kaszinó a következő felhívást 
intézi Szeged város közönségéhez: 

•Szeged város összes egyházai január 21-én, 
szerdán templomaikban gyászistentiszteleteket 
tartanak. A legnagyobb gyászt, amely ezer-
éves története folyamán érte a magyar nem-
zetet, üljük meg városunk múltjához és fáj-
dalmunk 'eirhatatlan nagyságához méltóan. 
Menjünk el a templomokba és imádkozzunk. 
Könyörögjük le a mult bűnei, tisztálkodjunk 
meg könnyeinkben és imáinkkal ostromoljuk 
meg az Eget jobb jövőnkért Da ne csak a 
lélek szentélyében gyászoljunk; mutassuk ki 
szenvedéseinket és martirumunkat külsőleg is. 
A kereskedő és Iparos szerdán egész nap 
tartsa csukva boltját, műhelyét, húzza le kira-
katának redőnyelt. A lakók ablakaik függö-
nyeit, tábláit eresszék le. Legyen Szeged 
olyan sötét, mint lelkünk fájdalma, legyen 
olyan vak és süket, mint amilyen a hatalmak-
nak szive és lelkiismerete. Aludjon el a 
városban minden fény, csak lelkünk teljék el 
az égi világossággal, hogy Isten meg zentelt 
segítségével kivivhsssuk a magyar jövendőt 
Szeged, 1920 január 19. A Szegedi Kaszinó-
ban tömörült polgárok. 

* 

A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara illeté-
kes helyről érkezett felkérés folytán felhívja 
Szeged város kereskedőit és iparosait, hogy 
tekintettél a nemzeti gyászra, üzletei kirakatait 
gyászjelvénnyel lássák el és szerdán, amikor 
az összes felekezetek templomaiban gyász-
istentisztelet tartatik, üzleteiket zárják be és a 
redőnyöket húzzák le a gyászistentisztelet 
tartamára. 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége felhívja 
tagjait, hogy tekintettel a nemzeti gyászra, 
üzleteik kirakatait gyászjelvénnyel lássák el 
és szerdán, amikor az összes felekezetek 
templomaiban gyászistentisztelet tartatik, üzle-
teiket zárják be és a redőnyöket húzzák le a 
gyászistentisztelet tartamára. 

Az országos gyász miatt az Uránia-színház-
ban nem tartanak előadásokat. Az uj elő-
adások kezdetét a lapokban fogja az igaz-
gatóság tudatni. 

A Szegeái Torna'Egyesület a nemzeti-gyászra 
való tekintettel f. hó 21 én, szerdán délután 
fél 5 órakor a reáliskola tanári szobájában 
gyászköxgyülést tart, melyre az összes tago-
kat meghívja az* elnökség. 

K E N D E R E S I G Y Ö R G Y 
( B A M B I I N U S - B Ü F F É 
o csemege- és élelmiszer-csarnoka o 
Szeged, Feketesas-tf. (Keleti-palota.) Telefon 836. 

Meleg tízóraik, választékos ebédek éa vacso-
rák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és 
töpörtő, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsök, 

bordk, pezsgők, likőrök, sör. 
Szolid, tiszta és figyelmes kiszolgálási 


