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A szegedi L kerületnek gr. Teleki, a 
IIL-nak dr. Kószó lesz a képviselője 
A két kerületben nem lesz szavazás. - Két egyhangú 
választás-— A második kerületben erős küzdelem várható 

(Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlési vá-
lasztások iránti felcsigázott érdeklődést erősen 
lefokozta a NenUtybH érkézé hírek iránti kí-
váncsiság. A kékeid tételekre terelődött általá-
nos figyelem egészen elfelejtette az emberek-
kel, hogy a mult szombaton este már meg-
történt a nemzetgyűlési választások első aktusa, 

lási rendelet A választási értelmében ugyanis 
szombaton este hat óráig kellett 
benyújtani a válaartáai biztosokhoz 
a jelölteket ajánló iveket 

é l pedig szombaton délelőtt 9— 12-ig és dél-
után 2—0 éráig terjedő időben. A szavazó-
lapokra a rendelet szerint csak azoknak a 
jelölteknek neve vehető fel, akiket január 
17-ikén 9 és 12 óra között ötszáz kerOletbeli 
szavazó kandidált 

A szegedi kerületekben is átnyújtották szom-
baton az ajánlóiveket a választási biztosoknak. 

Az első 4» harmadik keritetban csu-
pán egr-egy ajánlétvet adtak át Orosc 
Pál és Scultéty Iván, a harmadikban 
padig kett«t dr. Maaa János válasz-
tási biztosoknak. 

Az eisö kerületből gróf Ttleki Pált, a harma-
dikból dr. Kószó Istvánt a másodikból pedig 
Pálfy Dánielt és dr. Dobay Gyulát ajanlották. 
A szociáldemokrata-párt elhatározásához híven, 
— soha az ajánlóivek átnyujtásra már készen 
áUottak — nem ajánlott jelölteket. Nem aján-
lott a függetlenségi párt sem, amely a második 
kerületben szándékozott résztvenni a választási 
küzdelemben. 

Minthogy a választási rendelet értelmében 
jelöltet többé ajánlani nem lehet 

az elsO kerületben gróf Teleki Pál 
és a harmadikban dr. Kószó István 
már alOra is megválasztott nemzet* 
gyűlési képviselőnek tekinthetők. 

Csupán a törvényben előirt formaságok van-
nak hátra, hogy a választás napján egyhangú-
lag történt megválasztatásukat a kerületbeii vá-
lasztási biztos deklarálja. Teleki Pál a Keresz-
tény Nemzeti Egyesülés, Kószó István pedig 
a Kisgazdapárt programjával vonul be a nem-
zetgyűlésbe. 

Az első és harmadik kerületben tehát 
u szavazási aktus is elmarad 

és a választási formaságok a puszta elnöki 
eaundációban fognak kimerülni. 

Annál vehemensebb küzdelemre van kilátás a 
második kerületben, ahol ugy Dobay Gyula, 
mint Pálfy Dánid hívd teljes erejükd vetik a 
mérkőzésbe. Az eredményt illfctóen korai volna 
jóslásokba bocsátkozni, Egyelőre mindkét 
tábor szdeskörü agi: iciót folytat és egyaránt 
reménykedik a győzelemben. Legérdekesebb a 
dologban, hogy Pálfy is, Dobay is a Keresz-
tény Nemzeti Egyesülés pártjának programjával 
lép fel. 

A választási küzdelem — akármilyen heves-
nek is ígérkezik — elevenségben és mozgal-
masságban mindenesetre erősen düt majd a 
Magyarországon különösen megszokott válasz-
tási harcok kü sőaegeitőL A választási rendelet 
gondoskodott rói*. hogy a nagy etetés és ita-
tás, a kertestől! ét választási lobogó, felvonu-
lás t . körmenet, agy szintén a voksoknak áruba 
bocsátása elmaradjon. Az idevonatkozó rendel-
kezések igy szólnak: > 

.A válasítás eredményét a választási biztos , 
a városba., közgyűlési :er;r.cben fogja meghir- j 
dfctri. A választás cé^aíra tilos zászlókat kitűzni, 
vagy egyébként nyilvánosan használni. Válasz-
tási körmenet tartása tilos. 1920 január 24-ének 
délután 6 órától kezdve a választási eljárás 
befejezéséig tilos választókerületben minden-

nemű szesz fogyasztása, vagy forgalombahoza-
tala és ennek kiosztása. A szavazás szinhdyén 
fegyverrel csak azok jdenbetnek meg, akik azt 
hivatalos, vagy szolgálati állásuknál fosra 
viadik". 

flraniiaf, brtlltánsí 
ékszereket, piatinát 
•módén mennyiségben legmagasabb áron vásárolok 
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A francia kormányválság. 
Páris, január 20 A M . T . L jelenti: Poincaré 

elnök tegnap délután a szenátus elnökivel, 
Bourgeois-szel meglátogatta Deschanelt, as 
újonnan megválasztott elnököt és azután 
MUlerandt fogadta, aki megbízást kapott a 
kabinetalakitáara. Millerand ma déldőtt ismét 
tanácskozott a köztársaság e sőkével. 

Páris, január 20. ( A M . T . L szikratávirata.) 
Millerand csütörtökön délben megjelent az 
Elysáe-palotában és közölte a köztársaság 
elnökével, hogy a kabinetalakításra irányuld 
fáradozásai sikerrel jártak, ennélfogva hivata-
losan elfogadja az uj minisztérium megalakí-
tására adott megbízást A kabinetben 14 
miniszter és 9 államtitkár fog hdyd foglalni 
A minisztérium még ugyanazon a napon be-
mutatkozik a törvényhozás két háza előtt. Az 
uj kormány Miller a ad kijelentése szerint a 
.munka kormányának" tekinti magát, politikai 
programja azonos less aszal, amelyet Millerand 
november 7-iki beszédében vázolt párisi 
választói előtt 

Bécs, január 2 a Párisban politikai körökből 
Clemenceaunak következő kijelentését terjesztik: 
Amidőn Clemenceau megtudta, hogy elnökké 
való jelölését ajánlatos lesz visszavonni, ezt 
mondotta: 

— Annál rosszabb Franciaországra és annál 
jobb családomra nézve. 

Bécs, január 20. Párisból Briand, aki Descha-
ncl külpolitikai tanácskozója, azt beszéli, hogy 
Deschanel több izbei kifakadt Clemenceaunak 
Németországgal szeriben követett kíméletlen 
politikája dten. Állítólag irgalmas szóváltás is 
volt néhányszor a két politikus között. Briand, 
Wilson népszövetségének is nive. amiért Cle-
menceau nem tudott felmelégedni. 

Ruhakelmék, báli toalettek L crep--

dechinek, zephirek, vásznak leg-
„ olcsóbban ^szerezhetők 

Qerő és Tabár cégnél 

VÉNUS ILLATSZERTAR 
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. SZÁM 

H ö l g y f o d r á s z és manikürszalon 
GASKÓ BÉLA tó HOFFMANNÉ 
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A Pálfy-párt 
választási mozgalma. 
(Saját tadósttánktói) Pátfv Dánid pártja 

n*gv agilitással késsfll a 25-iH véla«zta<r* * 
bizonyosra veszi fdOl»jének vyőaelmét. Hétfőn 
délután Pálfy Dánld a rókusi Módoo- és 
Osznovits-féle vendéglőkben tartott program-

A Oznovfts-féle vendéglőben egy munk* is 
fdszól'lt, visszautasltoi.il art a vádat. hogy a 
szegedi munkásság hazaftatlan. A munkásság 
nemzetközisége csupán arra vonatkozik, úgy-
mond. hogv a munkássors nyomorúságán egyén-
tetflen segitsenek. A párt*ezető*ég határozatai-
nak nem <*ln»r débe várni, de n maga énr l -
mdnek hatás* *latt kijelenti, hogy * munkás-
sár ismerve Pálfynak a munkáskérdések iránti 
fogékonvnágát, jórészt Pálfy győzdmét fogja 
dösegiteni. 

A Pálfv-párt kedden délután 5 órakor a 
Bogwer-féfe Damjanic*-utcat. 0 órakor a Kovács-
féle Szatvmazi-utcai éa 7 órakor * Répás-féle 
Terér-utcai vendéglőben tart oártértekerletd. 
Szerdán ddutfn 5 ómkor n Boldoga*«zony-
sugárut és a Galamb-utó sarkán levő Sántha-
We vendéglőben lesz pártgyülés. A oárt intéző-
bizottsága a következő felhívást intést a vá-
lasztókhoz : 

Iparosok! Polgárok! Munkások! 
Pálfy Dániel nevévH kibontottuk a dolgozd 

tártadalom zászlaját a II. nemzetgyűlési választó-
kerületben. 

Jelöltünk részére a Keresztény Nemzeti Egve-
sülés pártjának poliHkai programiával kérünk 
hdye? a nemzetgyűlésen, hogy teleltünk n or-
szág uiiáépitélének kereszténv és nemzeti ala-
pon való gondozásán kivül közismert avatott-
«ágával, rátermettségévd és gvakorlati tudásával 
főként a közgazdasági érdekeket szolgálhassa. 

Pálfy Dánielnek, mint a magyar ki<- és 
kéTmüiDarosfág erszágos vezérének s a kisipari 
ügyek kormánybiztosának inkább van hdye a 
nemzetgyűlésen, mint az olyanoknak, akik álta-"\ 
lános elvi alapon szólhatnak csak több-keve-
sebb jóhiszeműséggel, vagy elfogultsággal egyes 
tárgyakhoz, de n szivük, lelkűk nem férkőzhe-
tett kOzd sem az iparosokhoz, sem a kereske-
dőkhöz. sem a gazdákhoz, sem a munkások-
hoz. sem a közszolgálatban állókhoz. 

Pálfy Dánid, mint a Kereskedelmi és Ipar-
kamara alelnöke, az ipari és kereskedelmi érde-
kek szolgálatában tekintélyes múltra tekinthd 
vissza. Mint a Paprikatermelők és Kikészitűk 
Szövetségének elnöke, a kisgazdák érdakdt 
gondozhatta közismert eredményességget. Mint 
a munkásbetegsegélyző pénztár volt e'nöke, az 
ipari munkásság előtt emlékezetes módon ve-
tette meg a szegedi munkássegélysrfsi ttgv fej-
lődésének alapját. A városi köztörvénvhatósági 
életben a városi tisztviselők és alkalmazottak 
érdekeinek mindig megértő szószólója volt és 
nem 0 volt az a városatya, aki azt a szólást 
hogy .aki a város alkalmazottja, az a város 
cselédje",Hgen szociális érzékkel a köztudatba 
dobta. 

Polgártársaki Pálfy Dánid számára annál 
megoko'tabban kérünk hdyd a nemzetgyűlésen, 
mert ha szívesen és megértően is látjuk, hogy 
az I. választókerületben Szeged szellemi élete, 
a HL kerületben pedig a gazdaközönség nyer 
képviseletet, mi viszont: a II. kerület iparos, 
kereskedő <1* launkártársadalma joggal ^énydk 
hetjük, hogy Pálfy Dániel személyében mint 
közülünk -aló polgár, aki szociális érzékévd 
nemcsak a közgazdasági érdekeket, hanem a 
munkások és közalkalmazottak érdekeit is meg* 
értően tudja gondozni, mi is képviseletei 
nyerjünk. 

Bizalommal fordulunk ezért a II. kerüld vá-
lasztó közönségéhez, hogy jdöltünk győzdmét 
hathatósan támogassa. 

Éijen Pálfy Dánid, IL kerületi nemzetgyűlési 
képviselője öltünk I 

Szeged, 1920 január 19. 

A Pálfy-párt ntézó-btzottrágu. 


