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1918 KARÁCSONY 

"Az első magyar gyászkarácsony. Vyx alezre-
des, a Magyarországot megszállott ántántcsapa-
tok parancsnoka, a következő jegyzéket adta át a 
kormánynak: 

•Kegyelmes Uram! Van tz-gencsém Nagy-
méltóságodnak tudomására hczii december 
3-flti 89—f. számú közlésem kiegészitósekép, 
hogy a szövetségesek keleti hadsoregének 
parancsnokló tábornokától kapott utasításom 
szerint a Csehszlovák állam által követelt ha-
tárok, mint a szlovák föld történelmi hatá-
rai, a következőkben állapíttatnak meg: 

1. Magyarország jelenlegi északi határa. 
2. Magyarország nyugati határa a Dunáig. 
3. A Duna és Ipoly folyók torkolatáig. 
4. Az Ipoly fojyö Rimaszombatig (c város 

Szlovákországé). 
6. Egyenes vonal Rimaszombattól az Ung 

torkolatáig. 
6. Az Ung folyása az Uzsok magaslatáig. 

A végleges határokat csak a békekonfe-
rencián fogják egyetértőkig megállapítani. 

Kérem Nagyméltóságodat, adja ki a pa-
rancsot, hogy mostantól kczJve a magyar 
csapatok a 3., 4., 5., 6. pontokban meg-
állapított vonaltól délre vonuljanak vis:zi. 

Fogadja Nagyméltóságod nagyrabecsülé-
sem nyilvánítását. 

Vyx s. k., aicz-odes. 

A magyar sors tehát betellett. Egyszerűen pa-
rancsot kaptunk rárishól, ahol diadalmaskodtak 
Masaryk és Bene.s történelmi csalásai. 

A csehek megkapták Magyarország felől or-
szághatárukat, — egyidöben pedig mi elvesztet-
tük: Pozsony, Nyílra, Trencsén, Árva, Tiiróe, 
Eiptó, Zólyom, Bars, Oömör, Sáros és Szépen me-
gyéket egés/en, Esztergo'm, Hónt, Nógrád, Abanj 
és Komárom megyék északi kétharmadrészét, ré-
gül Borsod, Zemplén, Ung és Győr megyék egy-
harmad részét. 

Még karácsony napján Kassán és Pozsonyban 
Szlovenszkói államhivnlalnkat állítottak fel. 

December 27. Lengyelország jegyzéket juttatott 
Parisba, amelyben bejelenti, hogy mivel Szepes 
és Árva megyék lakóinak többsége lengyel, köve-
leli o kél magyar megyének Lengyelországhoz 
való 'azonnali csatolását, ellenkezőleg megindítja 
a csapatokat a varsói kormány a két mrgyc for-
mális elfoglalására. 

Drrember 28. A karácsony előtti kolozsvári ha-
talmas tiltakozó népgyűlés következtében Romá-
nia sürgősen megszállotta egész Erdélyt — cs 
ebben az ántántcsapatók is segítségükre voltak. 
AzOnnili hatállyal elrendelték A fegyverek be-
Szolgáltatását, lezárták « Magyarország felé ha-
ladó összes vasúti és országúti utvonalakat. F,1-
rcndéllék a sajlócenzurát és megtiltották a ma-
gyarországi újságoknak Erdély területére való 
behozását. 

1919 január 7. Erről nz eseményről meg k'll 
emlékezni. Ez következménye volt n magyar ősz-
Sír omlásnak! Ludwlg •Gyula, a Magy ar Állam-
vasutak elnökigazgatója ezen a napon a magyar 
világ bukása fölötti végső elkeseredésében hiva-
talaban — föbelötie magát és azonnal meghalt.. 

MEGKEZDŐDIK 

A PARIM BÉKEKONFERENCIA 

Ttnuár 14. Ma üli össíé fóémálisao a bé.kéktfn-

feráftéij nagytanácsa, amely1 előkészíti a békedik-

tátumokat. 
Ezen a napon kezdték még a csehek" az elcsa-

tolt egész Felvidéken a csehszlovák hadsereg fel-
állítását. Megkezdődlek mindenütt a sorozások. _ 

Február 9. "A szövetséges és társult hatalmak 
főtanácsa Németországnak, Magyarországnak és 
Ausztriának egyformán bejelentette, hogy elkob-
zottnak nyilvánítja, e három állani valamennyi 
tengeri — részben dunai — hadi és kereskedelmi 
bajóját. 

Március 4. A közben elmúlt néhány hét alatt az 
ország belső válsága egyre kataszlrófálisabb 
arányokra nő. A lakosság ellátása már egészen 

kilátástalan. A külföldi élelmezési segélymüvelc-
lek a horribilis népinséget nem tudják még csak 
kisrészben se eltüntetni. Hollandia, Amerika, 
Svédország egész zárt vonatnyi közszükségleti 
cikket szállít Budapestre. Az elosztás szempont-
jai azonban nem juttatnak épp a valóban szüksé-
get látó alsóbb néposztálynak. A városok lakos-
sága forradalmi állapotban él. Tetézi a kétségbe-
esést egyrészt a párisi konferenciáról kiszivárgó 
teljes magyar katasztrófa hiré, nem tud megbir-
kózni a viszonyokkal a kormány se. 

Március 1B. A nép állandóan az uccdkon van, 
hosszú kigyózó sorokban ácsorog egy-egy üzlet, 
vagy hatósági elosztó előtt. Egymást izgatja, 
uszítja, a végsőkig cl van mindenki keseredve. 

Március 21. Az elkeseredett, éhező főváros uc-
cehosszal követeli ugy a kormánynak, mint Ká-
rolyi Mihálynak lemondását. Hatalmas tüntetések 
vannak városszerte. A szörnyű magyar esemé-
nyek legszörnyübbje — előreveti komor árnyékátI 

A főispán cs • polgármester a keres-
kedelmi mlnsztnnél. Vitéz dr. Imecs György 
főispán és dr. Pálfv József polgármester a 
mull napokban budapesti tartózkodásuk al-
kalmával tisztelgő látogatáson jelentek meg 
dr. Hundér Antal kereskedelmi miniszternél. 

— Megszűnik a városházán a szombati vi-
kendszflnet. A polgármester ma rendeletet 
adott ki, amelyben a szombati nyári vikend-
szünelet jövő év május 1-ig megszüntette. 
Erre az intézkedésre azért volt szükség, niert 
a hadgyakorlatra bevonulások következtében 
emberhiány, egvben munkatorlódás kelclke-
zeft. Ezután tehát szombaton is délután 2 
óráig tart a hivatali munka a városházán. 

A Szegedi Leányegylet 
ezúton is meghívja 1. fanjait és a t. 
tagjait és a t. érdeklődőket f. hő 16-An 
d. e. 11 őrakor tartandó rendes évi 

k ö z g y ű l é s é r e 
és kéri, hogy azon minél nagyobb 
számban részlvennl szíveskedjenek. 
Tisztelettel a Szeqedi leftnyegylef. 

— Megmintázzák n szegedi polgármester por-
tréját n Nemzeti Pzoliorgiiléria számára. Dr. Pálfy 
József polgármestert felkérte Use r Károly bu-
dapesti szobrászművész, bogy az. általa most ké-
szíteti „Nemzeti Szoborgaléria" számára a buda-
pesti századosul i inüvésztelepen megmintázhas-
sa szoborportréját. A polgármester a legközeleb-
bi napokban Budapestre utazik, amikor megjele-
nik a műteremben. A galéria B e t h l e n István 
gróf, W i n c h k l e é István dr. volt miniszter, 
B á t v a y tábornok,- R a f f a y Sándor dr. evan-
gélikus püspök, S e red i JusZtinlán hercegprí-
más. He re zeg Ferenc, T ó t h László dr. fő-
szerkesztő. slb. mellett kél város alkotó polgár-
mesterét is sorbavcllc és pedig S n p r o n y i -
T h u r n e r Mihály soproni és P á l f y József sze-
gedi polgármestereket. 

— A vese-, hólyag-, prostata- és végbélbajok 
kezelésében, reggel éhgyomorra egy pohár termé-
szetes „Ferenc József keserűvíz kiadós, hig szék-
ürülést és kielégítő anyagcserét eredményez, ami-
nek következménye azután gyakran igen jólesőt 
megkönnyebbülés szokott lenni. Kérdezze meg or-
vosát. 

— Halálozás. K o v á c s Samu nyug. polgárf 
iskolai tanár hunét el váratlanul tegnap este. Ko-
vács Samu egy emberöltőn át végezte fáradságos 
pedagógiai munkáját lelkes iigybuzgilommal, pi-
henést nem ismerve viselte gondját a reábízott 
ifjúságnak. 42 évvel ezelőtt költözött Szegedre, 
mindaddig, mig nyugalomba vonult. Szegeden ta-a 
nitott. Tanítványainak serege emlékszik hálával 
tanító, névelő munkájára. Nyugállományban is 
számosan keresték fel volt tanítványai közül és 
kérték ki tanácsát. Nemcsak tanár volt, aki a 
felsőbbség által megszabott tananyagot végív 
lelto el tanítványaival, hanem pedagógiai irodal-
mi munkásságot is fejtelt ki. Mint zenepedagó-
gus is kiváló volt. Számos tanítványát oktatt* 
zenére. Néhány éve csak, hogy nyugalomba vo-
nult. Felesége, fia és rokonsága gyászolja. Va-
sárnap temetik. — Dr. L i p p e y Lajos iigyvé<l 
76 óves korában az este meghall. Az elhunyt a! 
régi Szeged cgytk jellegzetes alakja volt. Tanul-
mányainak elvégzése után városi ügyész lelt, 
egyidejűleg jogot tanított n kereskedelmi iskolá-
ban. Később megvált a várostól, ügyvédi irodát 
nyitott és az ügyvédi gyakorlattal mintegy bá-
rom évvel ezelőtt hagyott fel. Bövid ideig tagja' 
volt u törvényhatósági bizottságnak. Lippay Sze-
gedről nősült. Néhai F a j k a főszámvevő lányáf 
velte cl feleségül. Hálálni nyolc gyermeke gyá-
szolja. Az utóbbi Időben sokat betegeskedett. A 
nyáron hastífuszt kapott. Ebből a betegségből! 
azonban kilábalt. Néhány nap 'Matt influenza tá-
madta meg SZÍVÓS szervezetét s végzett vele. Te-
metése szombaton délután fél 4-kor lesz a belvá-
rosi lemető halottas házából. 
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Divat- és sporíöltőnyök 
Bőrkabátok — Felöltök 

Gumiköpeny — Hadrág 
Inléseii ruhák — Sapkák 
Ing — Kalap — Hyakkendő 
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