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HÍREK 
De ToMnM4rt tábornok bne»q|a. 

A Szegedről távozó de Tournadre francia 
generális dr. Kelemen Béla kerületi kormány-
biztosnak arcképét ajándékoita emlékül as 
alábbi sorokkal.: 

Megtisztelő volt rám nézve az ön kiváló elő-
zékenysége és teljes őszinteséggel kivánom az 
ön szeretett hazájának mielőbbi talpraállását. 

Szeged, 1920 február 22. 
De Toarnadre, tábornok. 

Kelemen Béla kerületi kormánybiztos a francia 
tábornokhoz a következő levelet intézte: 

Tábornok Uri 
Amidőn ö n Szegedről távozik, a magyar nép 

a legkeservesebb napokat éli. A győztes antant-
hatalmak olyan békeszerződés elfogadását köve-
telik tőlünk, amely békeszerződés teljes pusz-
tulásra kárhoztatja az egész országot. Ezek a 
békefeltételek nemcsak az igazságnak, de azok-
nak az elveknek sem felelnek meg, amelyeket 
az antant-hatalmak proklamáltak. Vae viotisl 
Amikor a kard joga dönt, nem veszik figye-
lembe, hogy ezeréves nemzetet semmisitenek 
meg, amely nemzet évszázadokon keresztül 
védelmezője volt a nyugati civilizációnak és a 
kereszténységnek, úttörője volt Keletfelé az 
európai kulturának. 

Mi azonban erős hittel bizunk nemzetünk 
jövőjében, mert milliókat számláló nemzetet a 
földszínéről eltörölni nem lehet, a mi hazánk 
romjain csak ideig-óráig lehet olyan mester-
séges uj államalakulatokat létesíteni, amelyet 
a népek hegemóniáját alacsonyabb kulturáju 
fajokra helyezik át. Az egész Magyarország 
önfeláldozó egységgel tekint a jövő elé, mert 
soha, de soha nem fog belenyugodni a népek 
önrendelkezési jogának teljes figyelmen kivül 
hagyása mellett történő feldarabolásába. 

Ezekben a szomorú időkben felemelöleg hat 
rám, hogy Tábornok ur búcsúszavaiban kife-
jezést ad óhajtásának, hogy az én szeretett 
hazám mielőbb talpra álljon. Mi különösen 
hálásak vagyunk Tábornok urnák, hogy az ö n 
parancsnoksága alatt álló francia sereg váro-
sunkban megóvta az élet- és vagyonbizton-
ságot és megoltalmazta a román és szerb 
csapatuk által az általuk megszállott területeken 
gyakorolt atrocitásoktól. Épp ugy hálásak 
vagyunk ezekért a gyengéd búcsúszavakért, 
melyek annak bizonyságát látszanak képezni, 
íogy Tábornok ur annyi jóindulattal és emberi 
óérzéssel viseltetett a magyar nemzet iránt, 
íogy magas állásában, előkelő környezetében 

támogatni fogja a mi érdekeinket, hogy csak-
ugyan talpraállhassunk azok után a megpró-
báltatások után, amelyeket vezető politikusaink 
zúdítottak miránk. 

Erkölcsi erőnk kifejtését fokozza, hogy a 
rekonstruáló munka megkezdésének idejében 
biztató szót kapunk olyan előkelő és befolyásos 
helyről, egy hős katonától, kinek jóindulatát, 
szívélyes előzékenységét és egyéni kiválóságát 
a fegyverszüneti szomorú, zord időkből is mint 
kellemes emléket fogjuk megőrizni. 

Fogadja Tábornok ur kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Szeged, 1920 február 24. 

Dr. Kelemen Béla s. k. 
Szeged ker. kormánybiztos. 

De Tournadre francia városkormányzó Sze-
gedről való távozásának időpontja még bizony-
talan. Azokkal a hírekkel szemben, hogy a 
napokban fontos diplomáciai pozíciót foglal el 
Budapesten, kijelentette, hogy ő erről hivatalo-
san semmit sem tud. 

Redőnyjavitásokat, 
ujak száll í tását elvállal Fefeete Vilmos 

Redőnyipar vállalata 
Pelormátus-palota. 223 Telelőn 13—53. 

Erdélyi dolgok. 
— Most jöttem Erdélyből — mondotta isme-

rőaflnk a régi kuruc ének szavaival és nagyon 
érdekes dolgokat beszélt el az idegen meg-
szállás alatt vergődő országrészről. Adatai pon-
tosak, megbízhatóak és személyesek. Mi pedig 
hiven adjuk őket, minden kommentár nélkül. 
Beszélnek azok magukban. 

Kolozsvárott as egyetem mellett a színházra 
is rátette keiét az idegen. A magyar színészek 
Janovles igazgatása alatt csak a nyári színkör-
ben játszhatnak, de tele házak mellett adnak, 
kényszerűségből leginkább operetteket, klasszi-
kusokat és moderneket. Tangó Egisztó vezeté-
sével a románok operát akarnak létesíteni, több 
külföldi és állítólag néhány budapesti művész 
ajánlkozott, de eddig nem igen jöttek. Nagy 
szerepet Játszik egy - Pap László nevü volt 
magyar szinész, aki Pável néven működik és 
dirigál. ' 

A Kolozsváron székelő román Igazgató Ta-
nácsnak egyik vezető tagja Qoga Oktávián, 
akit annak idején a Petőfi-Társaság tagjává 
választott. Kolozsvárott van bak Emil is, az 
ismert költő, aki rokonszenvezik a magyar-
sággal és láthatóan fáj nc:ki, %gy most ilyen 
kényes helyzetbe került. Kolozsvárott nin-
csen drágaság, anyag is van, főleg az, 
amit a megszállolt magyar területekről 
ide szállítottak. A magyarság öntudatosan és 
szilárdan ellenáll minden idegen törekvésnek 
és rendületlen hűséggel vár és szenved. Magyar 
lapok is megjelennek természetcsen, kivált idő-
szakiak, de a napilapok a lehető legszárazab-
ban és szigorúan cenzúrázva közlik az esemé-
nyeket Kritikáról szó se lehet. Nagyváradon 
valamivel bizakodóbb a hangulat és kevesebb 
az idegen gőg. A Szigligeti-színházban a régi 
magyar társulat játszik. 

A magyar kulturának lelkes és buzgó fön-
tartója két időszaki irodaimi lap, a Tabéry 
Qéza szerkesztésében megjelenő Magyar Szó 
és a Zsolt Béla lapja, a Tavasz. Mind a kettő 
erdélyi magyar költök és irók munkáit közli. 
A váradi irodalom! kávéházakban és kis kocs-
mákban sok poéta mereng el a régi szép idő-
kön, amikor Ady és Juhász vezették az uj_ 
magyar költészet győzelmes harcát és remény-
kedve várják, hogy Várad megint szabad legyen 
és a modern magyar kultura biztonságos fészke. 

Bizonyos, hogy kulturánk az, amely leg-
szilárdabban áll ellene minden idegen és el-
nyomó hatalom törekvésének és a magyar ige 
ereje lesz az, amely meghozza mindenütt a 
szabadulást és a föltámadást. Erdély virraszt 
és várja a hajnalt, amely késik, de jönni fog. 

— A Szegedi Muzeumbarátok Egyesülete. 
A szegedi lapok már több izben megírták, 
hogy a szegedi városi muzeum és a Somogyi-
könyvtár a rendkívüli viszonyok folytán válsá-
gos helyzetbe került. Csekély állami és városi 
támogatásból nem képes gyűjteményét oly 
mértékben fejleszteni, mint az kívánatos volna. 
Néhány lelkes kulturember a mult év folyamán 
ugy kívánt Szegednek ezen egyetlen európai 
színvonalon álló kultúrintézményén segíteni, 
hogy önkéntes atfományokkal tette lehetővé 
egyes drágább dolgoknak a megvásárlását és 
a régiségtári szakkatalógusnak kiadását. E 
kezdeményezésből kiindulva dr. Tonelli Sándor 
kereskedelmi és iparkamarai titkár felvetette 
azt az eszmét, hogy külföldi mintára Szegeden 
is alakuljon Muzeumbarátok Egyesülete néven 
egy szervezet. Ez anyagi eszközök előteremtése 
révén lehetővé teheti a muzeumra nézve olyan 
könyvek beszerzését, amelyek a rendes költség-
vetés keretében nem volnának megvásárolhatók. 
Az egyesület szervezésének munkáját ezelőtt 
néhány héttel teljesen csendben Móra Ferenc 
igazgató, dr. Szalay József kerületi főkapitány 
és dr. Tonelli Sándor megindították és tagok 
már oly szép számmal jelentkeztek, hogy az 
alakuló ülés vasárnap meg lesz tartható. A 
.szervező-bizottság ezúton kéri mindazokat, akik 
a Szegedi Muzeumbarátok Egyesületébe tagul 
jelentkeztek, hogy az alakuló gyűlésen vasár-
nap délután 5 órakor a törvényszéki palotában, 
I. cm., 53. szám alatt megjelenjenek. 

. — Menczer Ervin temetése. Nagy részvéttel, 
katonai pompával temették el péntek délután 
3 órakor Menczer Ervint, a tragikus véget ért 
tartalékos tüzérfőhadnagyot. A Klauzál-téri gyász-
ház előtti térségen folyt le a gyászszertartás nagy 
közönség jelenlétében. A végtisztességen meg-
jelent kíséretével de Tournadre francia város-
kormányzó-tábornok, a nemzeti hadsereg ré-
széről Pleplár Ferenc kerületi paraocsnok, Svoy 
Kálmán vezérkari főnök és icen sokan a tisztikar 
tagjai közül. A polgári hatóságok részéről ott volt 
dr. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos. A szer-
tartást Várhelyi József prépost-plébános végezte. 
Beszenteiés és a tábori kántor búcsúztatója után 
hat katona a gyászkocsira helyezte a koporsót, 
majd a katonazenekar gyászindulójának hangja 
mellett megindult a gyászmenet a belvárosi te-
metőbe. Ott helyezték örök nyugalomra a so-
kaktól meggyászolt Menczer főhadnagyot. Men-
czer Ervin lelkiűdvéért szombaton délelőtt 9 óra-
kor lesz az engesztelő szent mise a Demeter-
templomban. 

— A Vidéli Hírlapírók Orazágoa Szövet -
sége Steuer György államtitkár részvételével 
vasárnap délután 4 órakor a városháza köz-
gyűlési termében közgyűlést t a r t A gyűlés 
tárgysorozatain szerepelnek a hivatalos ügye-
ken kivül Herczeg Ferenc, dr. Steuer György 
államtitkár és Eöttövényi Olivér ,'e őadáaaL 
Erre az alkalomra a lapkiadók az összes 
Szegeden t rtózkodó hírlapírókat és az érdek-
l ő d h e t meghivja. 

— A besorozottak katonai kedvezasénye. 
A katonaügyosztály felhivja figyelmét azon 
újoncoknak, akiket a legutóbbi alkalmassági 
szemlén besoroztak, hogy tartós szabadságol-
tatás iránti kérelmüket a sorozás napjától szá-
mított 8 napon tul a parancsnokság tekintetbe 
nem veszi. Tartós szabadságoitatásra igényt 
tarthat az igazolt családfentartó, főiskolai hall-
gatók, esetleg azok, akik nagyobb öröklött bir-
tok tulajdonosai. 

— Hogyan lehetne a várost teJiel ellátni. 
Sugár Sándor, a városi központi tejcsarnok 
vezetője egy igen életrevaló inditványt ter-
jesztett a polgármester elé. Sugár beadványá-
ban előadta, hogy Szeged teje látása nemhogy 
növekednék, hanem napról-napra csökken s 
attól lehet tartani, hogyha a tejrazziákat a 
mostani eréllyel folytatják, a tejszolgáltatás 
a minimumra fog redukálódni Javasol,a tehát, 
houy Szeged város a tulaj J nát képező lege-
lőkön csak azoknak a - gazdáknak engedé-
lyezze a legeltetést, akik kötelezik magukat, 
hogy naponta a legközelebbi fióktejcsarnokba 
a város tejellátlsára két liter tejet beszolgál-
tatnak. A polgármester a központi tejcsarnok 
vezetőjének beadványát tanácsülés elé viszi. 

— Egyéves önkéntes! kedvezmény. Pénte-
ken érkezett le a szegedi katonai ügyosztály-
hoz a hadügyminiszter rendelete az egyéves 
önkéntesi kedvezményről. A rendelet elmondja, 
hogy az egyéves önkéntesi kedvezmény nem 
a szolgálati időt szabja meg, hanem feljogo-
sítja azokat, akik az 1914. évben érvényben 
volt szabályzatban előirt képzettséggel bírnak 
(érettségi bizonyítvány, felsőipariskolai és 
építészeti akadémiai) egyévi önkéntességet 
jelző karpaszományt viselhetik. 

— A katonai lónyilvántartó hivatal és a 
városi katonaügyosztály a mai naptól kezdve 
egé^z március hó 22-ig a városban é» a 
tanyaterületen lószfmlét tart és pedig, amint 
a hirdetésben volt. az egyéves lovaktól kezdve 
az egész lóállomány felett egyúttal egészség-
ügyi lóvizsgálatot is tart az államrendőrség. 
Miután pénteken nagyon kevés ló vezettetett 
eló, felhivja a lónyilvantartó h vatal a lótartó 
gazdákat, hogy minden lovat vezessenek elő 
a következő szemlenapokor., mert ellenesei-
ben szigorú rendbirsággal fognak sújtatni 

— Mozgalom a pi lgaii házasságról szóié 
törvény eltörieae érdekében. Gyöngyösön és 
vidékén a keresztény nők között mozgalom 
indult meg, melynek célja az, hogy az 1894. 
évi XXXI. törvénycikkben szabályozott poigári 
házasságról szóló törvény töröltessék. Az eszme 
a gyöngyösi Charitas-Egyesületből indult ki. A 
gyöngyösi nők kívánságukat közöltek dr. Bozsik 
Pállal, a kerület képviselőjével, akit a^ra kértek 

« 


