Szeged, 1920 március 21.
— A főváros üdvözli Szegedet. A francia
megszállás alól való felszabadulás alkalmából
a főváros tanácsától a következő távirat érke-.
zett szombaton a polgármesterhez: Budapest
tanácsa a főváros közönsége nevében hazafias
örömmel üdvözli a testvérváros közönségét
az idegen megszállás' alól történt felszabadulása alkalmából. A főváros, amely maga is
végigszenvedte a megszállás kinjait, együtt
érez most az örvendőkkel és kivánja, hogy
a város a nemzeti megújhodás utján haladjon
a boldog jóvó felé. Bódy, polgármester
— A kormányzó kabinetirodája. Budapestről jelentik : A kormányzó kabinetirodái it
rövidesen felállítják és annak élére miniszteri rangban kisebb irodai főnök kerül.
Több jelölt van erre az áNásra. Ujabban
különösen Bartha Richárd igazságügyi miniszieri államtitkári emlegetik, aki a minisztériumban eddig is a kodihkációs osztályt
vezette,
fizidőszerint mint fömegbizotthelyeltes Párisban van a békedelegációval
Az emiileit összes személyi kérdésekről a
szerda délutáni minisztertanács fog dönteni.
— Kossuth Lajos halálának évfordulója.
Budapestről jelentik: A Deák-téri ev. templomban szerdán délelőtt 10 órakor tartották meg a
gyászistentiszteletet Kossuth
Lajos halálának
évfordulója alkalmából. A kormány képviseletében nagyatádi Szabó István, sokorópátkai Szabó
István és Soós tábornok honvédelmi miniszter
jelentek meg. Az országos függetlenségi és
48-as párt küldöttségeit Lovászy Márton vezette,
a keresztény nemzeti pártot Karafidt Jenő képviselte. A Terézvárosi Függetlenségi Kör Sümegi
Vilmos vezetésével jelent meg. Nagy számmal
jelentek meg a kisgazdapárt képviselői és a
MOVE tisztjei és altisztjei. A Kossuth-család
részéről özv. Kossuth
Ferencné jelent meg.
Varsányi Mátyás lelkész mondott gyászbeszédet,
majd az egybegyűlt közönség elénekelte a
Himnuszt és a „Kossuth Lajós azt izente" cimü
dalt. A templomból a temetőbe vonultak, ahol
Kovács István képviselő mondott gyászbeszédet,
majd elhelyezte a kisgazdapárt koszorúját a
katafalkra e szavakkal: „Erős a hitem, hogy
mához egy esztendőre nemcsak mi, de az egész
nemzet választott koronás királya is elzarándokol ide a Te sirodhoZ, hogy koszorúját letegye."
Wagner Károly szavalata után az ünnepély
véget ért.
— De Tournadre tábornok távozása. Megírtuk, hogy dc Tournadre tábornokot a budapesti francia misszió élére nevezte ki Frandiet
d' Esperay tábornok. Mint értesülünk, de Tournadre tábornok hétfőn reggel távozik Szegedről.
Szombaton este a Kassban bucsuvacsorát rendezett, amelyen résztvettek a magyar hatóságok
részéről: dr. Kelemen
Béla, dr. Vasek Ernő,
dr. Somogyi Szilveszter, Pleplár alezredes, Svoy
Kálmán őrnagy és Köhler százados " összekötő
tiszt. De Tournadre tábornokkal távozik Szegedről szárnysegéde, Raymond
hadnagy is. A
szegedi francia kirendeltség vezetését
Barré
őrnagy veszi át.
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tandó hadifoglyokat. Az a hajóstársaság, amtly
a legelőnyösebb ajánlatot fogja tenni, külön
bizottságot alakit Wladivosztokban a szállítás
megszervezésére. Egy ember
hazasz.illitáía
körülbelül 50.000 koronába fog kerülni. A hazaszállitandók száma pedig körülbelül 40—50
ezer. Nyugalszibériában és Turkesztánban levó
hadifoglyainkat szárazföldön fogják hazaszállítani. Ezt az akciót gazdasági okokból ugyanaz
a vöröskeresztes megbízott fogja vezetni, akit
Ausztria küldölt Moszkvába, dr. Frick. Minthogy eltökélt szándékunk, hogy szerencsétlen
hadifoglyainkat nem hagyjuk még egy télen át
Szibériában, ahol sokan közülük a hetedik telet
töltenék, szociális mozgilinat is indítunk Amerikában, lipgy ilyen iiiódpn szerezzük meg a
hazaszállítás községeinek egyrészét. A Nyugatszibériában és európ.ii Oroszországban levő
magyar hadifoglyok hazaszállításáról Németországgal is tárgyalunk.
— A nyári Időszámítás. A hivatalos lap
szombati száma közli a kormány rendeletét,
amelyben a háború alatt bevezetett nyári időszámítást az idén is megtartják. Április 5-én
reggel 2 órakor az óramutatót egy órával
előre kell igazítani. A nyári időszámítás
szeptember 20-án reggel 3 órakor ér véget.
— A Szegedi Lloyd-Tórsulat 1920 március
hó 28. napján délelőtt 10 órakor tartandó
rendes közgyűlést tart. A gyűlés napirendje
a következő: I. Jegyzőköny hitelesítésére két
tag kiküldése. 2. Választmány évi jelentése.
3. Zárszámadások előterjesztése és a számvizsgáló-bizottság jelentése. 4. Az 1920. évi
költségelőirányzat tárgyalása és a tagsági dij'
megállapítása.
5. Alapszabálymódositás. 6.
Jelentés a Lloyd részére szükséges helyiségek
építéséről. 7. Három választmányi tagsági
helynek 1921. évi rendes közgyűlésig terjedő
tartalommal választás utján való betöltése.
8. Netáni indítványok tárgyalása.
— Szentesen Nagy Györgyöt jelölték. A
Magyar Hiradó jelenti: A szentesi Kossuthpárt vasárnap délelőtt Láng Simon elnöklésével
jelölő-értekezletet tartott, amelyen egyhangúlag
dr. Nagy Györgynek, a köztársasági párt elnökének ajánlották fel a képviselő-jelöltséget,
pártonkívüli programmal. Dr. Nagy György
válaszában, megköszönte az iránta megnyilvánuló bizalmat, a jelöltséget csak abban az esetben akarja elfogadni, ha a párt öt kizárólag
köztársasági programmal jelöli.
— Rendelet a szocializált földbirtokokról.
A hivatalos lap' rendeletet közöl a szocializált
"földbirtokokra vonatkozólag. A rendelet a szocializált gazdaságok és felállított központi szervezetek müveinek elszámolására három szervet
állit fel: a lebonyolító bizottságok, a gazdasági
bizottságok és a döntő bizottságokat.

— A Somogyi-könyvtári pénzletétek kicserélése. A Somogyi könyvtár igazgatósága
ezúton kéri mindazokat, akiknek a kikölcsönzött könyvek ellenében pénzletélfik van a
könyvtálban, hogy pénzüket legkésőbb március 25, csütörtök délig vagy vegyék ki, vagy
— A szibériai magyar hadifoglyok. Szikra- cseréljék ki városi, illetve postapénzzel, mert
távirat jelenti Neuillyböl: Def Adami
Rezső a könyvtárnak nincs módjában a letétpénzek
kapitány, akit megbíztak, hogy keresse fel a i névreszóló le^élyegeztetéséről gondoskodni s
Szibériában levó hadifoglyainkat, Neuillybe aki pénze felől nem intézkedik, az a letétet a
érkezett. A szükséges utasítások átvétele után lebélyegzés után csak f leértékben kapja vissza.
szerdán reggel visszautazott Budapestre, hogy A letétek kicserélhetők hétköznap 11—l-ig,
a honvédelmi minisztériumban átvegye a ki- d. u. 4—7-ig, ünnepen d. e. 11—l-ig.
egészítő utasításokat és minél előbb elutazzék
— Atlantis. Pierre Benőit világhírű regéSzibériába A magyar bizottság megkérte a
Tonelli Sándor, a szegedi
din konzult, szerezzen Del' Adami kapitány- nyét, az AtlantisA
nak engedélyt, hogy a beteg hadifoglyokat Kereskedelmi és Iparkamara titkára niagyarra forditolta s/ép magyarsággal. A
hajón szállíthassa haza.
Manó ismert budapesti ceg
Gróf Csáky István a kővetkező felvilágosítást könyv Dick
kiadásában
jeleni
meg Ízléses alakban.
adta a M. T. I. Neuillybe küldött tudósítójának a hadifoglyok hazaszállításának mostani Ismerteléséle visszatérünk.
állásáról:
— Állást, foglalkozást kaphatnak a ható— Franciaországban levő hadifoglyaink és sági munkaközvetítő utján (Templom-tér 8. sz.,
internáltjaink számát még nem állapították meg. I. em.) 1 cipész, 2 kovács, 15 borgnár, 1 szíj3000 - 6000 kőzött ingadozik a számuk. Most gyártó, 3 férfi szabó, 4 nöi szabó, 5 francia
arra kell várniok, hogy a francia bizottság meg- varrónő, 5 fodrász, 6 folyóiratterjeszlő, 500
alakuljon és elintézze a vasúti szállítás, élelme- fakitermelő munkás vidékre. Tanoncok: 3 bá- !
zés és összegyűjtés tehnikai részleteit. Wladivosz- dogos, 2.villanyszerelő, 1 lakatos, 2 kovács, j
tok közelében levő hadifoglyainkat Del,{Adami 2 asztalos, 6 bognár. Női osztályon levő napkapitány vezetésével fogjak hazaszállítani, aki számos nőket, mosónőket és vasalónőket díjkoncentrációs táborba gyűjti össze a hazaszálli- talanul közvetít a hivatal. Ugy a munkaadók,

mint a munkakeresők forduljanak a munkaközvetítőhöz, mert a munkapiac gyorsan változik. (Telefon 973 , 690. sz.)
— Eljegyzés. Dr. Kardos Nándor ut>vvéd
jegyet váltott Vágó Irénnel. (Külön értesítés
helyett.)
— Cukor és burgonya kiosz ás a tisztviselők besz rz si csoportjában. A szegedi közszolgálati alkalmizoaak beszerzési csoportja a
megkezdet' cukorkiosztást a következő napokon
folytatja: Március 22-én, hétfőn 301—700,
23-án, kedden 701 — 1100,
24-én, szerdán
1101-1500, 26-án, pénteken 1501-1900, 27-én
szombaton 1901—2300, 29-én, hétfőn 2301 —
2700, 30-án, kedden 2701—2961. A burgonya
kiosztása a következő napokon történik: Március 22-én, héifőn 1—400, 23-án, ktdden
401—800, 24-én. szertfán 801 — 1200,
26 án,
péritekfn 1201 — 1600, 27-én, szombaton 1601 —
2000, 29-én, hétfőn 2001 ^2400 és 30-án, kedden 2402—2961 sorszámig. A fejadag 1
kilogram. A fejadag ára 4 korona.
— tforthy bomba. Tudvaicvfi, hogy a kormányzó
tiszteletére a város a Kassban rendezett vacsorát,
amelynek étellapján a csemege közt szerepelt a Horthybomba. Ez az izes és köztetszásnek örvendett bomba
az Árvay-cukrászda kreációja, finom csokoládéból
készült és még « .-<nmagoifoa is Ízléses, az alkalom-^
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rosba volt burkolva. A vendégek, sőt maua a kormányzó
is" lmomnak, élvezetesnek talál a a Horthy-bombát,
amelyet állandóan árusítani fog Arvay Kálmán cukrászdája.

— A légszeszgyár tapintatlansága. A
kormányzó latogatása napján mindenki elismeréssel beszélt a példás rendről, aineiy a közönség lendszeretetén kivül a rendőrség és
katonai intézkedéseknek volt a folyantánya.
Annál nagyobb megütközést keltett a közönség
körében az a tapintatlanság, amelyet a légszeszgyár követett el. Féltíz után, tehát abban az
időben, amikor a kormányzó kíséretével a vasúthoz hajtatott, sötétség ülte meg azt az utvonalat, amelyen a mcncí az indóházig haladt.
Ez a figyelmetlenség volt az égyetlen „sötét"
pontja a szép napnak.
— Az áruuzsoráról szóló törvényjavaslat
Hir szerint az árutizsorára vonatkozó uj törvényjavaslat a magyar büntető kódexben pélpátlanul súlyos fenyítéssel sújtja azokat, akik
az ország legnehezebb napjaiban a közélelmezés megnehesitésével belső blokád alá vetik a
középosztályt és a munkásságot.
— A Royal-kabaré uj müsorral-megnyilik
kedden este. Parkettánc, fővárosi művészek felléptével. Jegyek előra válihatók mindennap 5
órától kezdve a pénztárnál. Sportegyesületek
tagjai 25 százalék kedvezményben részesülnek.
— Nagyarányú gyspiucsempé&zéa. Budapestről jelentik: Már hetek óta nagyobb arányú
gyapjucsempészési ügyben folyik a nyomozás a
közélelmezési" minisztérium rendészeti osztálya
részéről. Megállapított/K, hogy Budapestről
uszályhajókon több mint 100 millió korona
értékű gyapjút szállítottak ki Csehországba, főleg
pedig a felvidékre. A gyapjucsempészési ügyben
a Crender Testvérek budapesti gyapjunagykereskedő-cég, Bergmann Ernő csehországi nagykereskedő vannak érdekelve, akik ellen a rendőrség megindította az eljárást. Egyúttal a dunai
uszályhajókon nagyobb mennyiségű gyapjukészleteket is lefoglaltak.
— Két katona büne. Horn József berlini
mérnök február közepén Szegedre érkezett, hogy
néhánynapi itt tartózkodás után tovább utazzék
Temesvárra. Szeged ai.omáson két kézibőrönujet
gyanútlanul átadta egy hordári uni. jrmisban lévő
embernek azzal az utasítással, hogy vigye le egy
bérkocsiba. Az állomásépületből leérve azonban
hiába kereste a hordárt, mert az a két bőrönddel
együtt eltűnt. Horn mérnök a rendőrségre sietett
és ott elpanaszolta, hogy a kofferjaiban 80 darab
ezres és 120 ezer korona értékű géprészek és
géptervek voltak. A vizsgálat megindult, de a
rendőrségnek nem sikerült az álhordárt kinyomozni. Már feledésszámba ment az ilgy * most
egy véletlen utján nyomára bukkantak a tettesnek. A mult héten egyik éjjel ugyanis álkulccsal
felnyitották a Lumpeí-féle Tábor-utcai rőfösüzféieí

