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A magyar béke aiáirása. 
— A külügyminiszter é6 a miniszterelnök fel fog szólalni a nemzetgyűlésen 

— Myugatmagyarország sor»a. — 

Budapest, május 25. Rendkívüli kiadásunk gyarország utasítást kap Nvugaímagyarsrszág 

is hirfil adta, hogy a magyar kormány a külső 
viszonyok kényszerítő hatása alatt minden 
oldalról gondosan mérlegelve az eshetőségeket, 
elhatározta, hogy tiltakozó szavának felemelése 
mellett aláírja a békeszerződést. Ehhez még 
természetesen a nemzetgyűlés hozzájárulása is 
szükséges. 

Kidden délelőtt 10 órakor minisztertanács 
volt, melyen megállapították, hogy a kormány 
részéről ki szólal fel a békeszerződés ügyében. 
A minisztertanács Teleki Pált hatalmazta 
fel, hogy a Háznak a tájékoztatást megadja. 
Délben folytatták a tanácskozást. Ameddig érte-
sítés nem jön a békedelegáció elnökének és * 
kormány jegyzékének átvételéről, a miniszter-
elnök nem is nyilatkozWatik a szerdai nemzet-
gyűlésen, de a nyilatkozat legkésőbb csütörtö-
kön történik. A miniszterelnök beszédében 
ujabb és ismeretlen körülményekre fogja fel-
hívni a figyelmet, melyek enyhítik a súlyos 
kötelezettségeink megítélését. Hogy a pártok 
képviselői nyilatkoznak-e, az még nincs eldöntve. 
Felszólal még a nemzetgyűlésen gróf Apponyi 
Albert, a békedélegáeió elnöke is, kinek beszé-
dét nagy érdeklődéssel várják. 

Egy újságíró felkereste Apponyit, aki a 
következőket mondotta a kormánynak a négyes 
tanácshoz intézett jegyzéke felől: 

Bölcsebb dolog az áramlatba beleilleszkedni, 
mint rideg magatartással a közhangulatot 
magunk ellen znditani, vab3nkot játszani, 
összehasonlítva a kilátásokat, melyeket ez útnak 
követése számunkra nyit a másik ut követe-
sével járó iszonyatos kockázatta^ meggyőző-
déssel vallom, hogy a kormány helyesen es 
felelőssége tudatában határozott. Az utolsó %zo 
ngyis a nemzetgyűlésé. 

Husonlólag nyilatkozott még.gróf Telekir Pál 
is, aki azt mondotta,,hogy nem vagyunk abban 
a helyzetben a bolsevizmus és a román meg-
szállás után, hagy még egy esetleges meg-
szállást elviselhetnénk. Ezért a minisztertanács 
elhatározta a szerződés aláírását, mety.azonban 
a .sonka nemzetgyűlés elé nem terjeszthető 
mivel egy későbbi teljes nemzetgyűlés a mait 
könnyen dezavuálhatná. Egyedü l i reményünk a 
szerződés végrehajtása rendjén felülkerekedő 
jobb belátás. Érdekünk, hogy szomszédainkkal 
békés viszonyba jussunk, de egyelőre még 
nincs olyan hatalom, melyhez speciálisan csat-
lakozhatnánk. ... 

A Legfelsőb Tanács a magyar béke alairasa 

után két bizottságot fog kiküldeni Budapestre. 
Az egyik a jóvátételi, a másik pedig a 

határrendező-bizottság, melynek állandó szék-

helye lesz Budapesten. 

Párisból jelentik: A francia sajtó érte&ölese 
szerint a nagykövetek értekezlete május 25-en, 
szombaton Jules Cambon elnöklete alatt ülést 
tartotl , amelyen junius 4-re tűzték ki a magyar 
béke aláírását. A szertartás színhelye a versail-
lesi Nagy-Trianon palota lesz. Magyarországot 
egyúttal felhívták, hogy a lemondott küldöttség 
elnökének, gróf Apponyi Albertnek helyébe más 
személyiséggel képviseltesse magát az iláirásnál. 

Bécsből jelentik: A béke aláírása után Ma-

kiüritéíér«. Az osztrák kormány kerülni akar 
minden súrlódást az átvételnél. Az uj terület 
egyenlő jogú tagja lesz az osztrák szövetségi 
kormánynak és nevét is maga fogja megállapí-
tani. Székhelye Sopron lesz és ideiglenes tarto-
mányi elnöke dr. Neugebauer osztálytanácsos. 
A béke aláírása után azonnal jóvátételi bizottság 
indul Budapestre, melynek feladata a nyugat-
magyarországi kérdés rendezése. Az antantnak 
az a terve, hogv egyelőre saját csapatai szán-
nák meg az elszakítandó területeket, míg a 
jóvátételi bizottság a népszavazáshoz itz osztrák 
kormány hozzájárulását megkapná. Magyaror-
szág a népszavazást — ha ehhez Ausztria 
hozzájárulna — gazdasági és pénzügyi enged-
ményekkel rekompenzálná. 

Budapest, május 26. A Magyarország jelenti: 
Teleki Pál Külügyminiszter a nemzetgyűlés 
szerdai ülésén fogja ismertetni azokat a 
keserves indító okokat, amelyek a magyar 
kormányt rábírták arra, hogy v&jalja a kard 
és a tank kegyetlen békéjének (aláírását. A 
külügyminiszter nyilatkozatát előreláthatóan 
2 nemzetgyűlés napirendjének tárgyalása előtt 
mondja el. 

A Fáklyatartók 

József Ferenc főhurceg üdvözletét tolmácsolja. 
Majd többek közt ezeket troBdotta: 

— Világtörténeti törvény az, hogy alacso-
nyabb kulturáju népek tartóssn le nem nyű-
iözhemfk magasabb kulturáju népeket, vagyis 
angolul szólva, az indián nem uralkodhat az 
angol fölött. (Nagy .tetszés.) Magyarra lefordítva 
nagyon i* kateg orikus parancs a- mi számunkra. 
Nekünk azt kel! bebizonyítanunk, hofy a mi 
ezredéves kulturánk magasabb, mint ama nép-
ségeknek a kulturájs, amelyek most «lyaa 
cézári allűrökkel bitorolják határainkat és ame-
lyek a legravaszabb fondorlatokkal épp az 
ellenkezőt akarják bizonyítani velünk szemben. 

—'két egyetemünk v*n a megszállott terü-
leten. De mi ezt. a két egyetemet, a kolozsvárit 
és a pozsonyit, addig is, amig ideiglenesen 
elhelyeznénk másutt — és itt a kolozsvárit 
illetőleg természetesen Szcjed jön tekintetbe — 
(zajos taps), elhelyezzük Budapesten, már el is 
helyeztük őket, söt mi több, a negyedik 
fakultás, az orvosi is el lesz helyezve Pesten. 

Percekig tartó lelkes éljenzés és taps kisérte 
a magyar érzéstől hevített,. gondolatokban 
gazdag, szép beszédet. Az ováció elültével a 
beteg Vojnovics Géza ismertetését a Fáklya-
tartók törekvéséről és eéljairól dr. Császár. 
Elemér olvasta fel nagy tetszés mellett. Ennek 
a célnak és törekvésnek az a foglalatja, hogy 
a tudomány, az iiodalom és m a vészét fővárosi 
és vidéki tagjainak tömörítésével kell a magyar 
műveltséget propagálni. Kozma Andor, a ki-
váló poéta, Arany János méltó tanítványa volt 
a következő szereplő, aki „Haláltánc" cimű 
csodaszép és prófétai ihletségü költeményét 

irodalmi ünnepe. 1 a d t a e l 0 rendkívüli é* tartós hatással. . Emtán 
Pékár Oyula ült a felolvasó asztalhoz és szí-
nekben gazdag, mindvégig érdekes és fordu-
latos novellát olvasott fel .„A bns idegen" cim 
alatt, amelyben Rákóczi szereplésével foglalkozik 
a Napkirály udvarában. A hosszabb novellát 
meg nem szűnő érdeklődéssel hallgatta a kö-
zönség, aiisely végfll meleg tapssal honorálta 
az írót 6 a pompás felolvasását is. Császár 
Elemér kor.ferálása következett. Az iré tömören 
ismertette „A velszi bárdok" cimti verset és ke-
letkezésének történetéi, amelyet Jászai Mari, a 
Petőfi-Társaság és a Nemzeti "Színház tagja 
adott elő elementáris hatossal. Mint a beetho-
veni muz&ila, ugy hangzott a hangja és pá-

| r^tlan szavalata nyomán a közönség a pathosz 
magaslatára emelkedett. Viharos taps zúgott 
végig a nézőtéren, majd a kárpit elé lépett 
Jászai Mari, aki szent imádságnak megfelelően, 
könnyekre inditóan mondotta el a Szózatot, 
amelyei áhítatosan állva hallgatott a közönség. 

Pár percnyi sz&net következett, aminek el-
teltével Szávay Gynla előadta „Két öreg kis-
asszony, meg egy zenélő óra" cimü roecoeco 
bájosságu költeményét, ami után Angyal 
Dávid felolvasta Mohácsról szóié és a mai 
kort is érintő, alapos . készAltségfl és nagy 
tudásról tanúskodó tanulmányát. Mindkét 
szám után hosszan tapsolt a közönség, 
amely tüntető lelkesedéssel üdvözölte Móra 
Perencet, aki „Magyarok imája" cimü, nagy 
hatást keltő költeményét mondta el, ami után 
lelkes tetszés keletkezett a nézőtéren az irók 
soraiban is. Dr. Tonelli Sándor „A magyar 
föld legendája" cím alatt tartott érdeklődéssel 
hallgatott szabad előadást, inig a sort Jászai 
Mari zárta be, aki Petőfine* egyik szabadság-

(Saját tudósítónktól.) Gyönyöíü májusvégi 
nap. A pünkösdi ünnep hangulata észlelhető 
az utcákon járó közönségen, amely az egyház 
ünnepén kívül az irodalom, a kultura ünnepét 
is megülni készül pünkösd vasárnapján. Fél-
tizenegy felé sűrű csoportokban igyekszik a 
színház felé, különösan a tanulóifjúság, amely 
tanárai vezetése mellett lepi el a színház néző-
terének felső helyeit. Az irodalmi ünnep, a 
Fáklyatartók zászlóbontásának felejthetetlenül 
ezép, lélekemelő ünnepe ugyanis a színházban 
folyt le, az Akadémia, a Kisfaludy-és a Petőfi-
Társaság kiküldöttei, a Dugonics Társaság 
közreműködésével rendezte. Gazdag volt tartal-
mában és igaz gyönyörűséget szerzett a lelkes 
hangnlatu hallgatóságnak. 

A nemzeti hadsereg zenekara elöljárónak ma-
gyar egyveleget játszott. Majd szétnyílt a kárpit. 
A szinpadon félkörben elhelyezkedve ültek az 
Akadémia, a Kisfaludy , a Petőfi-Társaság ki-
küldöttei és a Dugonics-Társaság tagjai. Pilla-
natnyi csönd. Kisvártatva felemelkedik dr. 
Szalay József kerületi rendőrfőkapitány, a0 

Dugonics-Társaság elnöke és szívbeli szavak-
kal üdvözli a vendégiróket, majd tartalmas 
beszédben ismerteti Szeged kulturtörekvéseit és 
azokat a teendőket, amiket az újraépítés kultur-
munkájában minden magyarnak végeznie kell 
és amelyekből Szeged tényező részt kiván a 
maga számára. Nagy tetszéssel kisért beszéde 
végén felkérte dr. Pékár Gyula kultuszállam-
titkárt, a Petőfi-Társaság elnökét, hogy az iro-
dalmi ünnepet nyissa meg. 

Dr. Pékár Gyula szólásra emelkedik. Leikas 
taps köszönti. Nagyhatású beszédében az ifjú 

Piaci árusok és vásárosok figyelmébe I • HOCH rövidáruházában 
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harci ódáját szavalta el elementáris hatással. 
A minden számában nagysikerű irodalmi 

Qnnep után a város a fővárosi vendégek 
tiszteletére ebédet adott, amelyen megjelent 
dr. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos, dr. 
Aigner Károly, az uj kormánybiztos-főispán, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesteri a ható-
ság és a város társadalmának több tagja. A 
délebéd alkalmával több pohárköszöntőt 
mondtak és különösen Jászai Marit ünnepel-
ték, mint a magyarság érzéseinek legkiválóbb 
élő toímácsolóját. 

A fővárosi vendégek délután 5 órakor 
meglátogatták a kultúrpalotát, ahol Móra 
Ferenc igazgató kalauzolta a társaságot, 
amely elragadtatással szemlélte a könyvtár, 
a múzeum és a néprajzi osztály gazdagságát 
és példás, rendjét. 

Este a szinházban díszelőadás volt. Jakab 
ödön „Az alföld magyarjai" cimü gyönyörű 
prologját Almássy Enndre szavalta nagy 
hatással, Sas Ede .Szeged" cimü pompás 
költeményét $edig Étsy Emilia adta elő 
tetszést keltöen és értékes kvalitásokkal. 
Majd Jászai Mari, Paulay Erzsi, Cs. Aczél 
Ilona, Bayor Giza és Pethes Imre kiváló 
együttesében szinre került Pékár Gyulának 
, A magyar" cimü drámai költeménye és 
Bayor Giza, valamint Cs. Aczél Ilona hatásos 
megszólaltatásában Hetczeg Perenc jelenete, 
„Az árva korona". A színtársulat tagjai pedig 
előadták a „János vitéz" első felvonását, 
még pedig élénk tetszés mellett. Az előadás 
folyamán újra elmondta Jászai Mari a 
„Szózatot", a közönség nagy gyönyörűségére 
és lelkes tapsai kíséretében, 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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ElliSR, a csodáié 
Cirkuszdráma 4 felvonásban. 

Eáv kislány és 10! kérő. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások hétköznapokon 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Id6 esetén • 9 érit eUadát a nyíri ne i lbaa tartatlk. 

régi ékszert, órákat 
magas napiáron vásárol 

Bach uíoda Kun Jen§ 
Szeged , S z é cheny i - t é r 2. az. 345 

M e t f i e l é n f * k e r t é s z i ffY11?5JYI«m könyvtár t?j p 
I kölcsön-

I PÓt jegy-

zéke. Magyar, német és francia köny-
vek. Az összes könyvújdonságok olvas-
hatók. 7000 kötet könyv. -*-•»-« 

VÉNUS ILLATSZERTÁR 
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. SZÁM. 

i*s 

ERDÉLY! fogműterme 
Szeged, Tisza Lajos-körut 19. szám, II. 7. 
Foghúzás. Fogtömís. *h Műfogak. 

Aranyat ,brilliánst, ékszereket, platinát 
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok 
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IV. Korxb-kávékáa wallctt. >41 

O r s z á g o s a n 
maximálták a tej árát 

A vevőket is 
fizetik 

megbüntetik, ha tul-
a tejet.'— 

SKABOFORM-̂ r̂* Dr. Flesch-
f«ie 256 wwiuu i v/iitif Lg.|uBara|li> meg •••a 

tfci a vis ke'tts éívart, »öraőrt, rihesííg t- Nem 
fiszkit, 1.gt.Un, n p-al is hasznaikat̂ , fróbaté*c4y, 
»'iy t £«'.- « »'»aládi étely-»dag«kbaa — Kapkató 
az mzee elybcli gyé̂ xsze tárakba*, v-lamint m«e-
r«n«< Iketí » fcudaprsti féraktáresaál Tő r Ok j . 
gyógyszertárában Budapesten, K i r á lya . 12. 

(Saját tadó&itónktól.) Az országos árvizsgáló-
bizottság legutóbbi ülésén az egész ország te-
rületére kiterjedő hatállyal megállapította a 
tej legmagasabb árát és erről értesítette Sze-
ged város hatóságát és árvizsgáló-bizottságát 
it. A tej árának országos megmaximálása már 
nagyon kívánatossá vált az utóbbi időben, 
mert a tej ára Szegeden tűrhetetlen méretekre 
szökött fel. Igáz, hogy a szegedi árvizsgáló-
bizottság látta ezt s meg is állapította a tej 
árát 7 koronában, de a helyi árvizsgáló és el- j 
lenőrző szervezetnek nem volt kellő ereje | 
ahhoz, hogy rendeleteinek érvényt szerezzen. 1 

Az országos árvizsgáló-bizottság ezen intéz-
kedése több fontos szempontot kíván kiemelni. 
Már maga az a tény, hogy a tej árát országo-
san maximálták, olyan körülmény, amely jogo-
san enged következtetni arra, hogy a tej árát 
sikerül véglegesen a kellő mértékre leszorítani. 
Eddig a tejet odavitte a tehéntartó gazda, ahol 
drágábban fizették meg. Most ezt nem teheti, 
mert a tej ára minden piacon egyforma s igy 
előnyösebb a Szeged-környékbeli gazdának, ha 
áruját a helybeli piacra szánja. 

A másik fontos szempont, amit ki kell emel-
nünk az, hogy az árvizsgáló-bizottság csirájá-
ban akarja elfojtani a drágaságot. Tudja azt 
mindenki nagyon jól, hogy a drágaság már a 
termelőtől ered s az árdrágító gazda épp ugy 
kihasználja ma a kedvező konjurikturát, mint 
az árdrágító kereskedő. Ennélfogva a drágítást 
már a termelőnél is meg kell .akadályozni. 

A harmadik szempont — s ez a legfonto-
sabb, ami mindenkinek felkeltette a figyelmét 

az, hogy az országos árvizsgáló bizottság 
a vevőközönségre is kötelezővé tette a maximá-
lis árakat. A vevőközönséget ugyanolyan, mér-
tékben btinmik, ha tulfizeti a maximális árat, 
mint az eladót, ha többet kér a tejért. Ez nem 
uj intézkedés, de eztitán majd talán érvényre 
juttatják. t 

Az árvizsgáló-bizottság a maximálásnál kü-
lön méslegelte a kisközségek és a városok gaz-
dasági körülményeit, amelyek figyelembevétele 
után a következőképpen állapította meg a tej 
árát: 

Kisközségekben viszonteladóknak 4 korona, 
fogyasztóknak 4.40 korona; városokban viszont-
eladóknak 4 korona, fogyasztóknak 5.50 korona 
a tej legmagasabb ára. 

A rendelet május hó 25-én, azaz kedden lé-
pett érvénybe. Aki a maximális árnál többet 
kér, vagy többet igér, kihágást követ .el, amely 
6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koro-
náig terjedhető pénzbirsággal büntettetik. 

Szeretnénk már látni a rendelet végrehajtását 
Szegeden is, ahol 7 koronára volt eddig a tej 
maximálva, de 10—11 koronán alui nem lehe-
tett kapni. A kötelező tej beszolgál tatást a cse-
csemők résíére 7 koronáért teljesitik a szegedi 
gazdák. Ezt azonnali hatállyal meg kell a 
hatóságnak szüntetnie s 5 korona 50 fillérre 
kell leszállítani a tej árát. 

Reméljük, hogv az országos rendelet végre-
hajtásánál a rendőrség is erélyesebben lép fel 
s megszünteti azt a helytelenséget, hogy a 
vevőközönség egymásra licitáljon a piacon, a 
kofa pedig annyit kérjen, amennyit akar. Itt az 
ideje, hogy rend legyen a piacon s várjuk az 
országos árvizsgáló-bizottságnak többi rendel-
kezését is, amelyekkel minden élelmiszer mél-
tányos árát állapítja meg. V^ 

A DMKE igazgatósági ülése 
— A közművelődési költségek. — 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután tartotta 
igazgatósági ülését a Délmagyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület Tóth József ügyvezető-
alelnök elnökletével. Az igazgatósági ülésen 
a közgyűlést készítették elő. Az elnök a mult 
év eseményeit ismertette nagy vonásokban, 
majd Antalfy Zsiros főszámvivő terjesztette 
elő a számadást. 

Ezután Nemes Ferenc szólalt föl s kifogá-
solta a számadásban, hogy míg a kiadások 
több mint százezer koronára rúgnak, addig a 
közművelődési tétel mindössze 4000 koronával 
szerepel a jövő évi költségelőirányzatban. A 
DMKE közművelődési egyesület létezésének 
egész célja a délvidéki magyar kultura fejlesz-
tése s ha valamikor, ugy éppen most kell azon 
lenni, hogy a Délvidék magyarságát kultúrájá-
ban minden eszközzel erősítsük. Erre a célra 
pedig valóban elenyészően kiesiny, számba 
sem vehető összeg a 4000 korona. A tételt 
nem fogadja*el. 

Nemes Ferenc felszólalását általános helyes-
léssel fogadták. 

Utána Klug Péter szólalt föl. Kifogásolta, 
hogy a DMKE internátusa 15.000 korona lak-
bérrel van terhelve. A vallás- és közoktatás-
ügyi kormány — mondotta — annak idején 
egyenesen és kizárólag az internátus céljaira 
adott 200.000 koronát. Az internátus házbér-
költségét ennek a kamatjaiból' kell födözni. 
Indítványozza, hogy a lakbérre előirányzott 
15.000 koronábóL néhány délvidéki tanuló ke-
zelési költségeit födözzék. Az elnöki jelen-
tésből örömmel veszi egyébként tudomásul, 
hogy a DMKE budapésti és debreceni kiren-
deltségeit feloszlatják, illetőleg a budapestit már 
fel is oszlatták, mert igy minden erőt itt, a 
szegedi központban lehet és kell majd kon-
centrálni. 

Dr. Dobay Gyula szerint az igazgatóság 
helyeselheti, hogy az indítványokat fölvetik, de 
ajánlja, hogy azokat a közgyűlés elé terjesszék. 
A DMKE intézményének ma erőteljesen sorom-
póba kell állni. 

Azután a .közgyűlés a tagdijak felemelését 
határozta el évi 2 koronáról 12 koronára. 
Balogh Lajos indítványát, hogy a közgyűlés 
Horthy kormányzót üdvözölje, egyhangúlag el-
fogadták. Felszólalt még Ottovay Károly az 
uj tiszti jelölések ügyében, mely julius 3-án 
lesz. A gyűlést az elnök köszönő szavai zár-
ták be. 

U R r f f r U A -
MAOY. TUD. SZÍNHÁZ 

TELEEOI-SZÁN 872. 

Szerdán és csütörtökön, május 26. és 27-én. 

MADY CHRISTIANS. a bájos amerikai 
= = = művésznő felléptével. . 

Lehullott szárnyak. 
Dráma 5 felvonásban. Irta: Fodor von Jobcltitz. 

Az előkelő körökben lejt.t^zódó értékes filmdráma 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

R e d ő n y j í v i t á soka t , 
Vilmos redőnyipar vállalata. Ref. palota. Telefon 13 33. 

Kárpitos munkát elsőrendű kivitelben késeit 

B A L O G H S Á N D O R 
kárpitos-mester. Kossuth Laios-sugárut 6. 
Telefon 12-03. 199 Telefon 12—03. 

N f f i b i l a n tavaszi újdonságai legszebb ki-
l l U l R O I O K vifrlben készülnek Kalopok tt-
varrása, formázása és díszítése méltányos áron. 

Rode Imréné Horváth Mihály-utca.»« 

K e l e m e n J ó z se f 
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 20. sz.206 

Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vi-
dékre legolcsóbb árban vállal. Telefon 15 63. 

Itip^ü H • • WW gj li készít mérték után a legmodernebb 

, Bleier ciposzalonja 


