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a
A liberális polgári pártok országszerte való
megszervezésének munkája vasárnap megkezdődik Szegeden. A polgárság zöme tehát
csak most kerül abba a helyzetbe, hogy
politikai állásfoglalásáról végkép döntsön,
Magyarország sorsáról van szó, a tét megéri,
hpgy mindenki, mielőtt határozna, jól a lelkébe
nézzen és alaposan tájékozódjék. Ezt a tájékozódást kívánják megkönnyíteni az itt következő sorok.
Ha megkérdeznék Friedrich Istvánt, hogy
mik ma Magyarországon a kormányt épesség
feltételei, ő sem felelhetné mást, mint azt,
hogy miniszter ebben az országban csak az
lehet, aki 1. jó hazafi, 2. megbízható polgár,
3. jó keresztény és 4. egyesíti magában mindazokat a feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy békét tudjünk kötni, megtarthassuk a nemzetgyűlési választásokat, megkezdhessük a rendteremtést és a munkát.
Ezek egyike-másika persze nem általános
érvényű szabály. Például: a polgári miniszterek
mellett szükség van a kabinetben a munkás-i
osztály képviselőire is. így, többes számban.
Friedrich megmaradt az egyes szám mellett
és nem a munkásosztály egyik képviselőjét,
Qianem egy munkást vett be a kormányba. A
két dolog között van egy kis különbség,
különösen akkor, ha a kormány érdekei
mellett a munkásság, sőt az ország érdekeit
is tekintetbe vesszük. Dehát, édes Istenem,
kicsire nem nézünk. Különösen akkor nem,
ha rövid időről van szó. Ez az oka annak is,
hogy az egyéb kivételeket nem firtatjuk. Főbb
vonásaiban megáll az a négy pont, amelybe —
szerintünk - Friedrich István is tömöritené
a kormányzóképesség feltételéit. -

pártharcokról van-e most szó, vagy
pedig arról, .hogy az ország kormányzását olyan férfiak vegyék a ke*
zükbe, akik békét és rendet tudnak
teremteni künn és benn ? Magyarország jövőjéről, Magyarország életéről
van-e most szó ? Arról van-e most
szó, hogy ki alkalmas arra, hogy az
ország élére álljon ?
Ismételjük: nem igaz, hogy pártharc, ami
most történik. Ismételjük: az ország újból való
megmentéséről van szó. Arról van szó még
akkor is, ha a liberális blokkot egyelőre nem
sikerült megcsinálni, ami egyébként sem jelent
többet, mint azt, hogy a harc formáját, taktikáját nem találták még meg. Fontos, hogy ezzel
ezentúl mindenki tisztában legyen. Az, hogy
minél több tagja legyen a függetlenségi pártnak, vagy más liberális pártnak, csak másodrendű kérdés. Nagyon fontos á tömörülés is,
de csak azért, mert a kitűzött cél eléiéséhéz ez
is egyik eszköz.
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Péntek, október 10,
lódásában felismert? Hol volt Friedrich, Böhm
népbiztos államtitkár-társa, amikor Lovászy
feláldozta a miniszterséget a — polgárságért?
Ki a megbízhatóbb, vezérszerepre inkább hivatott polgár: Friedrich vagy Lovászy?Friedrich
is keresztény, Lovászy is keresztény. A történtek
ismerete után kétséges-e, hogy Lovászy a jobbik keresztény?
Legyőzött ország vagyunk, békét kell kötnünk. Nem az antant érdeke, a mi érdekünk,
hogy minél előbb megkapjuk a békét.
Ha Lovászy tett volna azóta a miniszterelnök, amióta Friedrich, már együtt
ülne a nemzetgyűlés és ha esetleg
nem is lenne még meg a békénk, bizonyára tárgyalnánk már róla.

Ha tehát azt nézzük, hogy a még mindig tartó
meddőség és szárazság helyett a konszolidálás
ermékeny útjait járhatnánk már, megint könnyű
a leielet arra a kérdésre, hogy ki a jobb miniszterelnök: Lovászy vagy Friedrich?
Nem pártharcqkró! van tehát szó, hanem az
ország sorsáról. Nyugalom és béke nélkül itt
sem indulhat meg a térmelő munka, mindanynyiunk éltető eleme.1 Nyugalom és béke pedig
becsületes demokrácia nélkül elképzelhetetlen.
Az
országnak olyan kormány kell, amilyen
Ha pedig most nem néhány párt, hanem a
képviselőház.
Egyesítve legyen benne valanemzet életösztöne dolgozik és lelkiismerete
mennyi
társadalmi
osztály. Meggyőződésből
kiáltozik, ha nem arról van szó, hogy melyik
pártnak legyen több tagja, hanem arról, hogy egyetlen polgár sem mondhatja, hogy azok a
kikből alakuljon Magyarország kormánya, mert páltok, amelyek az erők tömörítésére alkalmaigenis erről van szó, akkor meg kell, vizsgálni, sak, nem kizárólag alkalmasak az. ország korhogy a nemzet létérdeke szempontjából kik al- mányzatának átvételére. Akár az ország, álcár a
kalmasak arra, hogy miniszterséget kapjanak. polgárság, akár a kereszténység, akár a béke
Elsoroltuk már azokat a személyes jótulajdön- müvének nagy és igazi érdekeit nézzük. Itt a
ságokat, amelyek bizonyára Friedrich István legfőbb ideje, hogy mindezeket és még sok
s?erint is miniszterségre kvalifikálnak egy poli- mindent jól 'átgondolják! Vasárnap a legtikust. Bizonyos, hogy a miniszterelnök rövid, nagyobb liberális párt hivatott vezére récéről
de babért gazdagon termő politikai karrierjé- elhangzik a hiyó szó. Tömörüljön a polgárság.
Az is, aki eddig kitartó volt, az is, aki veszteg
nek egy korábbi korszakában, például az októmaradt, az is, aki tántoríthatatlannak mutatberi forradalom idején, egészen más föltételeket
Ezek után egy ismét közkeletűvé vált ki- állitott volna fel. Az nagyon régen volt, min- kozott és az is, aki megingott.
fejezéssel kell még leszámolnunk, amelyet denki tudja, hogy a miniszterelnök most köátvettünk a régi politikai frazeológiából és ugy rülbelül igy beszélne. De hiszen ezek általáhasználunk, mintha arról lenne szó, hogy ki nosa« hangoztatott föltételek. Meg kell tehát
képviselje Kutyabagost a képviselőházban. kérdezni: Ki jobb hazafi és megbízhatóbb polElőszeretettel mondogatják ugyanis, hogy ami gár, Friedrich István vagy Lovászy Márton ?
I"
Kirótt bírságok. |
Pesten hetek óta történik és történni fog Ki ez a Friedrich István ? Mióta ismeri a nemA városkormányzó-tábornok folyó hó 6. és
most az egész országban, semmi más, mint zet? Mit tett? Mi igazolja nagy képességeit? 7-én Hclt elhatározásával a következő bírságopártpk tusája. Ez, enyhén szólva, vaskos Be kell-e ezzel szemben mutatnunk Lovászyt, kat rótta ki az alább felsoroltakra a " kiviteli
tévedés. Lehet, hogy szerep jut a pártok e a függetlenségi eszmének ezt a régi, puritán és tilalom megszegőéért:
Qál Ferenqnc (jászp§ztaszla) 3000 korona,
tusájában az érvényesülési vágynak, a szemé- nagyképességü harcosát, ezt az elvhü, bátor
lyes ambíciónak, a pártérdekeknek is. Azok politikust? Kezdők kellenek-e most az ország Lázár Jánbsné (jászosztaszfa 600, Véres Mapersze, akik a pártharcok jelentőségére sze- élére, amilyen Friedrich, vagy régi, rutinirozott, riska CK'SkundQiozsum) 120, Takács Sándor
(Kiskundora£Fma) 120, Sándor Jánosné (Szeretnék lesülyeszteni, ami most történik, azt pultjukra hivatkozni ti$ó politikusok, amilyen ged) 80, Scnwartz Ferenc (Sándorévá) 360,
;
mondják, hogy a liberális pártok támasztották Lovászy? Meri-e bárki azt mondani, hogy W m t h Lili, (Zsombplya) 20, Mihálusz József
fel a pártpskr dást, ez ősi magyar átkot. Mi Friedrich jojbb hazafi, mint Lovászy? Hoj volt (Sze d) 500, Bonyák
~
" jánosné
"
' (Szeged) ¿00,
ezzel az állítással nem szállunk perbe, Friedíicti , amikor Lovászy hónapokkal a prole- Erdélyi Mihátyné (újszeged) 200, Deli Mihály
;
ahelyett a történelmi időkhöz mért egyszerű tárdiktatúra kikiáltása előtt a polgárság képvi- (Csurog) és Fülöp Mária (Mohpi) 10Q0, Deutsch
Saiamonné (Budapest) 20 korona.
szavakkal arra kérünk mindenkit, hogy fonseletében figyelmeztetni mert a veszedelmekre,
DE TOURNADRE
tolja meg,
amelyeket a helyzet folytonos balra való eltotábornok-városkormányzó.

A francia városkortnányzó
sajtóirodájából.
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A városi alkalmazottak
fizetésrendezése.
1 91

(Saját tudósítónktól.) A városi alkalmazottak
fizetésének rendezését régen kilátásba helyezte
már a tanács. A tervezet elkészült s tárgyalását megkezdte a szervező-bizottság, amely szerdán délután a. fölött vitatkozott, vállalhatja-e a
fefelősséget közgyűlés hijján a tanács, hogy a
város közönségét megterhelje. Taschler Endre
főjegyző azt javasolta, hogy az eddigi időleges
járulékokat állandósítsák addig, amig a végleges fizetésrendezést a törvényhatóság nem
szentesiti, javasolta továbbá, hogy a nyugdíjba
vonult tisztviselő maradjon meg teljes illetékének élvezetében. A hivatalnoki státus rendezését illetően azt javasolta, hogy a tanácsnokok
számát egygyel csökkentsék, a polgármesteri
hivatal személyzetét egygyel növeljék. A mérnöki hivatalt, teljesen független hatáskörrel, két
főmérnökre kellene bízni. Ezzel kapcsolatban
egy műszaki tanácsosi állást kellene szervezni.
Szükséges volna a számvivőségi hivatalok egyesítése és az adóhivatalok szétválasztása. A bizottság a fizetésrendezésre vonatkozó javaslatot
elfogadásra ajánlja a tanácsnak, a státusrendezésre vonatkozóan egyelőre nincs megállapodás.
A városi alkalmazottak illetményrendezésének
tervezete a következő:

Tisztviselők.
VI. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat
17.000, 2-ik fizetési fokozat 15.000, 3-ik fizetési fökozat 14.000; lakbér 4200 korona.
VII. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat
12.000, 2-ik fizetési ,fokozat 11.500, 3-ik fizetési fokozat; 10.000, lakbér 3500 korona.
VIII. fizetési osztály; 1-ső fizetési fokozat
.10.000, 2-ik fizetési fokozat 9500, 3-ik fizetési
fokozat 9000, lakbér 2700 korona.
IX. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat
8500, 2-ik fizetési fokozat 8000, 3-ik fizetési
fokozat 7500, lakbér 2200 korona.
fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 6800,
2-ik fizetési fokozat 6400, 3-ik fizetési fokozat
6000, lakbér 1700 korona.
XI. fizetési osztály : 1-ső fizetési fokozat 5600,
2-ik fizetési fokozat 5300, 3-ik fizetési fokozat
5000, lakbér 1300 korona.
Fizetési osztályon kivül'a XI. fizetési osztálynak megfelelőle?: -1-ső fizetési fokozat 5600,
2-ik fizetési fokozat 5300, 3-ik fizetési fokozat
5000, lakbér 1300 korona.

Altisztek.
I. fizetési osztály: l-sö fizetési fokozat4600,
2-ik fizetési fokozat 4200, 3-ik fizetési fokozat
4000 korona.
II. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat4000,
2-ik fizetési fokozat 3800, 3-ik fizetési fokozat
3600 korona.
III. fizetési ; osztály: 1-ső fizetési fokozat
3400, 2-ik fizetési fokozat 3200, 3-ik fizetési
fokozat 3000 korona.
IV. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat
2800, 2-ik fizétési fökozat 2600, 3-ik fizetési
fokozat'2400 korona.
V. fizetési psztály: 1-ső fizetési fokozat 2200,
2-ik fizetési fokozat 2000, 3-ik fizetési fokozat
1800 korona;
Napidijasok: Napi 10 koronát kapnak. Az
uj tervezet szerint az alkalmazottak egyévi
illetménye kitesz 3,267.070 koronát. Ebből
levonva a javadalmi személyzet után az álla-

mot terhelő 317.900 koronát, a kórházi alkalmazottak illetményeit kitevő 98.000 koronát, az utalapiak illetményeit kitevő 34.400
koronát, az anyakönyviek illetménytéritését
kitevő 14.J00 koronát, az alkalmazottak jelenlegi illetménye kitesz 1,353.290 koronát,
beleszámítva a végleg szervezendő állások
után jelenleg a rendkívüli alapot terhelő
80.270 koronát, az évi többlet 1,448.480 korona. Leszámolva még a városi 15 százalékos
háborús-segély egy évi ősszegnél 1,000 000
koronát, a kézipénztárt terhelő évi kiadástöbblet 448.480 korona.
Az uj fízetésrendezési tervezet az állami
háborús-segélyek és a havi drágasági segélyek fizetése érvényét nem érinti, ellenben az
alkalmazottak által jelenleg élvezett nyugdíjba
beszámítható, városi és személyi pótlékok
érvénye a fizetésrendezés hatálybalépése napjától megszűnnek.

Három letartóztatottban Lenin-f iubat gyanit
a rendőrség.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőrség
szerdán este három fiatalembert fogott el,
akikről eddig annyi bizonyosodott be, hogy a
vörös hadseregben szolgáltak. Nem lehetetlen
azonban, hogy
a
fiatalemberek a derék
bőrkabátos Lenin-fiukhoz tartoztak, legalább is
ezt állítja egy százados, aki a fickókat a rendőrség kezére juttatta.
Az eset ugy történt, hogy szerdán este
három gyanús külsejű fiatalember mulatott a
Hági-véndéglŐben az egyik sarokasztalnál.. A
társaságból mégfelelő számú szépnembeli sem
hiányzott. A fiatal urak egyre-másra hozatták a
legdrágább és legkitűnőbb fogásokat és a
fogásokhoz sűrű egymásutánban a legkitűnőbb
és legdrágább borokat. .Tíz óra tájban már
javában folyt a pezsgő a sarokasztalnál.
A szomszédos asztalnál ült egy százados,
aki a gyanús mulatozókban három bőrkabátost
ismert fel a nagyhirre vergődött Lenin-fiuk
közül és rögtőn értesítette észleletéről a rendőrséget, mire azonban a detektívek megérkeztek, a társaság már ellógott az étteremből.
Egy járőr kutatott a társaság után. Egy
mellékutcában rá is talált a fiatal urakra és bekísérte őket a rendőrségre.
Az állítólagos Lenin-gyerekeket csütörtökön
vonta felelősségre csavargás miatt Árvay Ferenc kihágási bíró. A kihágási biró megállapítottá a triumvirátus nacionáléját. Az egyik
Piszker József pesti illetőségű 27 éves kereskedősegéd, a másik Raumann József, ugyancsak 24 éves kereskedősegéd, á harmadik pedig Spitzer Vidor 31 éves budapesti születésü
pincér. A rendőrbiró előtt valamennyien bevallották, hogy tagjai voltak a vörös hadseregnek,
de sohasem tartóztak a Lenin-fiukhoz, hanem
a budapesti helyőrségben szolgáltak, mint beosztott vörösőrök és már a diktatúra előtt megszöktek a hadseregből, mert megundorodtak a
vörös-uralomtól.
A rendőrbiró Piszker Józsefet és Raumann
Józsefet 15-15 napi, Spitzer Vidort pedig 30
napi elzárásra ítélte csavargás miatt. Ha majd
letöltik büntetésükét, akkor átadják őket a budapesti rendőrségnek, megállapítandó, nem voltak-e a Lenin-gárda tagjai és nem terheli-e egyéb
bün, mint a csavargás lelkiismeretüket.

Szeged, 1919 október 10.

Nemzetközi
misszió vizsgálata a
szegedi kórházakban.
Szerdán délután Temesvárról a nemzetközi
misszió két tagja: dr. Munro Hektor, londoni
sebész-orvos és Burnier György, svájci kapitány Szegedre érkeztek, hogy itt az állami és
városi kórházak üzeme felől tájékozódást szerezzenek. A misszió Budapestről indult útra és
azokat a városokat járja be, amelyek megszállás
alatt állnak. A misszió tájékozást kiván szerezni afelől, hogy a megszállás mennyire befolyásolta a kórházak betegforgalmi és hogy
milyen az élelmezési és ííiíOanyagokkáí való
ellátási viszonyuk. Érdeklődése kiterjed még arra
is, hogy a kórházak gyógy- és kötszerekbén nem
szenvednek-e hiányt. A misszióval, mint
tolmács utázík dr. Grósz Géza budapesti
sebész-orvos, aki a kiküldöttekkel elsősorban
dr. Leitner Vilmos egyetemi magántanárt, a
sZegedi állami szemkórház igazgató főorvosát
kereste föl, akinél a legkisebb részletekre is
kiterjedő felyilágositást kértek a kórház betegállományáról, forgalmáról, élelmezési és fűtési
viszonyairól. A kiküldöttek ezután felkeresték
dr. Boros József városi közkórházi igazgatófőorvost, akitől szintén alapos és kimerítő
felvilágosítást kértek a közkórház Üzeméről.
Mindkét kórház igazgató-főorvosa kijelentette, hogy a megszállás folytán a betegállomány a felére csökkent és ugy az
élelmezési, miht a fűtési anyagok beszerzése a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Gyógyés kötszerhiányban nem szenvednek, csak
megfelelő mennyiségű vattával 'nem rendelkezik
a városi IcŐzkőrház, ami sebészeti szempontból
kétségbeejtő. A városi közkórházbán már csak
ugy tudnak főzni, hogy a kórház kertjének
fáit kivágják és tüzelésre használják fel.
Még rágondolni is kínos, hogy a kórház lábadozó betegeinek üdülőhelye csupasz lész a
jövő nyárra és a fák kiirtása miatt árnyas
helyre nem találnak. A szemkórház főzési
céljaira , is mindössze két napra szükséges fával
rendelkezik és ha nem jut tüzelési eszközhöz,
a főzést abba kell hagynia. Ma már ott tart
mind a két kórház, hogy az anyaghiány
miatt kénytelen lesz üzemét beszüntetni, ami
közegészségi szempontból beláthatatlan károknak lesz az előidézője. A misszió tagjai a legteljesebb érdeklődéssel hallgatták az igazgatófőorvosok fölvilágositásait és megígérjék, hogy
a saját hatáskörükben elkövetnek mindent, hogy
kórházaink fönnakadás nélkül folytathassák működésűket. A misszió a kórházak látogatása
után fölkeresték dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, akinél az élelmezési viszonyok és a
tüzelőanyaggal való ellátás iránt érdeklődtek, A
polgármester rámutatott az élelmezési viszonyok nehézségeire, a tüzelőanyagok beszerezhetéséöek
mizériáira
és
elmondta
az
okokat
is, amik
a
bajokat
előidézik. A misszió tagjai
csodálkozással
hallgatták a polgármester panaszait, majd dr.
Munro Hektor, a misszió angol tagja arra
kérte a polgármestert, hogy felvilágosítását
és panaszát memorandumba foglalva adja át,
hogy azt illetékes helyen orvoslás céljából
bemutathassák. A polgármester írásba foglalta a város élelmezése és tüzelőanyaggal
való ellátása körül tapasztalt bajok indító
okait és a misszió tagjai, a város érdekei
iránt a legnagyobb érdeklődést tanúsítva,
csütörtökön reggel autóval Budapestre utaztak, hogy szerzett tapasztalataikról illetékes
helyen beszámoljanak és hogy a megszállolt
területeken tovább folytassák utjukat..

2-es és 3-as számú cfgareffahövelyek
szivarkahüvely főraktárában Szeged, iókal-ufca II. sz.
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csóbb napiárak mellett 'kaphatók a
ciparettapapir kapható nagyban és kicsinyben.
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Bársony kalap különlegességek, veolur és filzkalapok. Alakitások modellek után. Lehető legolcsóbb árak. Tisztviselőnőknek 10% árengedmény. Szőrmeátdolgozást vállalunk.
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Szegednek nem ad pénzt
a pénzügyminiszter.
Ismeretes budapesti jelentésekből, hogy a
Friedrich-kormány á bankoktól 500 millió korona kölcsönt akar felvenni. A bankok a kölcsönt még ma sem folyósították, mivel az
Osztrák-Magyar Bank politikailag is biztosítva
akarja tudni a nyújtandó kölcsönt. A kormány
pénzügyi helyzete így a legsúlyosabbnak mondható. Pedig az 500 milliós kölcsönre igen nagy
szüksége lenne, mert az tulajdonkép a közalkalmazottak fizetésére szolgálna fedezetül.
A Szegeden beosztott közalkalmazottak fizetése egyelőre biztosítva van. Illetékes helyen
arról értesültünk, hogy fedezetet lelnek az állami hivatalok dologi kiadásán is. De a szegedi
állampénztár igen hamar kiürül, amennyiben a
volt P. Ábrahám-té\e szegedi kormánynak nyújtott 10 millió koronás kölcsön fejében befolyó
összes állami bevételeket a város lefoglalta.
Ilyen körülmények között a szegedi pénzügyigazgatóság tekintve, hogy, ez év szeptember
30-ával a külön tárcákra vonatkozó utalványozási joga is megszűnt, azzal a kéréssel fordult
a pénzügyminisztériumhoz, hogy a szegedi állampénztárt nagyobb menyiségü pénzkészlettel
lássa el, mivel nagyszámú ügyfeleivel szemben
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.
A pénzügyminiszter azonban kijelentette:
— Pénz nincs. Széged különben is megszállott terület és igy a kormány nem fedezi
pénzügyi szükségleteit.
Most már fennáll az az anomália, hogy a
pénzügyminiszter, mert Szegednek pénz kell,
megszállott területnek minősiti, míg a kereskedelmi miniszter ennek az ellenkezőjét bizonyítja akkor, amikor a Szegedi üzletvezetőség gyüjtőpénztárának tőbb millió koronás
tételeket utalványoz, tekintettel arra, hogy a
szegedi üzletvezetőség központjai nem tekint-

Még mindig
nem tárgyalnak velünk.
Párís. A Havas-ügynökség jelenti: Némely
lapok híresztelésével szemben Magyarországgal
semmiféle tárgyalás nincs folyamatban. A legfelsőbb tanács azzal a kérdéssel sem foglak
kozott, hogy Párisba magyar delegációt hív
meg, amelynek a szövetségesek békeföltételeit
átadná.

Az osztrák kormányprogram.
Éécs. Dr. Renner kancellár az osztrák nemzetgyűlés főbizottságának ma délelőttre összehívott ülésén mondja el kormányprogramját.
A Neue Freie Presse értesülése szerint ez al-?
kalommal fölvetik azt a formális kérdést is,
hogy a kormány még a békeszerződésnek a
nemzetgyűlésben való ratifikálása előtt mondjon-e le, vagy csak a ratifikálás után. A kancellár már tárgyalt erről a pártok vezetőivel
és ugy látszik, hogy a kormánynak is, meg a
pártoknak is az a fölfogásuk, hogy a kormány
csak a ratifikálás után mondhat le. A nemzetgyűlés legközelebbi ülésén intézik el a ratifikálást és egyúttal néhány törvényt is megszavaz, amely a békeszerződéssel összefügg.
Ezek között lesz a német-osztrák köztársaság
nevének megváltoztatása és a közigazgatási
törvények ama határozatának megsemmisítése
is, amelyek szerint Német-Ausztria a német
köztársaságnak alkotórésze. (M. T. I.)
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hető megszállott területnek, beleesvén abba a
semleges zónába, amelyet a franciák tartanak
megszállva. Amint tehát ebből az esetből is
megállapítható, Szeged valóban különleges
helyzetben van. Természetes, hogy a szegedi
pénzügyigazgatósággal szemben álló ügyfelek
nem nyugszanak meg a pénzügyminiszter
döntésében, amelyet — ugy hisszük — mihamar meg is kell változtatni, mert Szeged
tényleg semleges területnek tekinthető. Pénzügyi szempontból pedig nem lehet a város
nagy érdekeltségét egyszerűen kinullázni azért,
mert most üres az állampénztár.
Ugy értesülünk, hogy dr. Dobay Gyula főispán legközelebbi budapesti utja alkalmával
ez ügyben is interveniálni fog a pénzügyminiszternél. Elvégre a város elvárhat annyit,
hogy ne csak akkor legyen jó, amikor tiz
milliós kölcsönre van szüksége a kormánynak,
haneih akkor is, amikor a várossal szemben
való kötelezettségeinek kell, hogy eleget tegyen
a kormány.

Női kalapokban
ÖO
O

uj formák, bársony, veullor és
filz. Alakitások legújabb formáb a n készülnek. Szőrmében mindennemü alakítást vállalok. m
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HÍREK
— A munkanélküliek erdőkitermelése.
Munkások kérésére már hétfőn megkezdik a
kijelölt városi erdők kitermelését, amit a munkanélküliség csökkentésére határozott el egy javaslatra a tanács. Kiss Ferenc miniszteri tanácsos csütörtökön megjelent a tanácsülésen s
elmondta, hogy az Alsószéli, a Mészáros- és a
Kállay-erdőt jelölte ki az irtásra. Ezekhez az
erdőkhöz a többihez viszonyítva a legjobb utak
vezetnek s ezek az erdők a városhoz a legközelebb esnek. A kitermelésre 8000 munkanap
szükséges. Egy munkanapra 30 korona dijat
számítva, ez 240.000 korona összes keresetet
jelent. A munkásoknak gyalog kell az erdőbe
kimennie, harminc kilométernyire, eszközökről

maguknak kejl gondoskodniok. Ha a három
erdőt kitermelik, összesen 800 vagon tüzelőfát
produkálnak, amelynek felét befuvaroztatja, felét
a helyszínen elárverezteti a város. A fuvarozás
rendkívül költséges, egy fuvart, körülbelül hat
métermázsa fát, 500 koronáért vállalnak, ami
természetesen óriási mértékben megnöveli a fa
árát. A munkások fizetésére hetenként 30.000
koronát utal ki a város.
— Zár alá veszik a petróleumkészletet.
Néhány héttel ezelőtt egy hollandi kapitány
közvetítésével rengeteg utánjárás után sikerült
a városrtak 500 hektoliter román petróleumhoz
hozzájutni. A petróleum átvételére egy nagykereskedőkből álló szindikátus alakult, amely
azt a kiskereskedőknek adta át hatóságilag
megállapított áron a lakosság között való árusítás céljából. Hozzávetőleges becslés szerint
az 500 hektoliter petróleumnak a város egyévi
szükségleteit kellett volna fedeznie. Mégis néhány hét eltelte.után a petróleum eltűnt a
piacról. Vagy egyáltalában nem, vagy pedig
csak horribilis áron szerezhető be. A petróleum
egyrészét tudniillik elrejtették, a másik részét
pedig kicsempészték. Az anomáliákon enyhítendő, dr. Somogyi Szilveszter polgármester
tegnap elrendelte a városban található petróleumkészletek zár alá vételét. Az összes kereskedők kötelesek készleteiket három napon belül
a
közélelmezési
hivatalban
(Miskolczy
Gyula osztályvezetőnél bejelenteni). A rendőrség a bejelentések helyességéről időközönként
meggyőződést fog szerezni. A polgármester
utasította a vámbiztosokat, hogy éber figyelemmel ellenőrizzék, nem szállitanak-e ki a városból igazolvány nélkül petróleumot. A polgármester elkésett
intézkedései azt
célozzák, hogy a városban zár alá vett petróleumkészleteket a közélelmezési hivatal ossza el
jutányos áron a lakosság között, mert ezidőszerint nincs remény arra, hogy a város a
közeltövőben nagyobb mennyiségű petróleumhoz fusson. Éppen ezért azt a kereskedőt, aki a
bejelentést elmulasztja, vagy aki hamis adatokat
jelent be, szigorúan felelősségre fogják vonni.
— A gázgyár áremelési kérelme. A gázgyár nemrégen a gáz- és villamossági egységáraknak 100 százalékkal való ujabb fölemelését kérte. A tanács bizottságot küldött ki, annak a megállapítására, mennyiben jogos és
méltányos a kérelem. A bizottság most arra ,
kérte a tanácsot, hogy könyvszakértőket is
küldjön ki. Munkáját ugyanis megnehezíti az,
hogy három műszaki emberből áll csupán s
nincs olyan tagja, aki a gázgyár kereskedelmi
könyvvitelét szakszerűen átvizsgálhatná. A gyár
könyvelésének egyrészét azonban Budapesten,
a központi irodában végzik s igy a bizottság
arra is fölhatalmazást kér, hogy a budapesti
könyveket is fölülvizsgálhassa. A tanács Szilber Dezsőt, a Csongrádi Takarékpénztár főkönyvelőjét és Telbisz György bankigazgatót
kéri föl könyvszakértőkül.
— A korona árfolyamának javitása. Bécsből jelentik, hogy Párisban svájci és francia
bankok képviselői tanácskoztak a korona árfolyamának szükséges javításáról. Arra az eredményre jutottak, hogy az csak angol vagy
amerikai tőke támogatásával történhetnék.
— Odaégett három szegedi kereskedő
egy millió koronája. Böhm Sándor szegedi
terménykereskedő a maga és még két szegedi kereskedőtársa számára jugoszláv terű-

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete
TELEFON 120.
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Háziasszonyod legkedveltebb bevásárlási helye I - m
Állandóan raktáron vannak é s olcsón b e s z e r e z h e t ő k : liszt, kukorica, dara, derce, só,
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csemege, ásványvizek, borok. Huscsamok, hentesüzlet. Mindenki s i e s s e n részt Jegyezni 1 E g y részjegy ára 100 kor. Minden tag legkésőbb e hó folyamán tagsági
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leten kukofícát akart vásárolni, llgy állapodtak meg, hogy Böhm elutazik egy millió koronával és a belgrádi közélelmezési minisztériumtól szállítási engedélyt is szerez. A
mult hét szombatján Böhm a belgrádi expreszszel elutazott és magával vitt 1000 darab lebélyegzett ézérkoronás bankjegyet. A hálókocsiban Utazött három angol tábornok adjutánsaikkal és megfelelő ázolgaszeméljfzettel.
Az egyik szolga kávét főzött gyorsforralón.
Vinkövce és India állomások között a spiritusz felrobbant a főzőben és a kocsi azonnal
lángba boiult. Az utasok leugrottak a vagonból. Böhm Sándor nem tartózkodott akkor a
hálókocsiban, amikor a tüz kiütött, de a
pénze a kocsiban volt. A hálókocsi kalauza
helyezte fel, akinek Böhm megőrzés végett
átadta. A kocsiba nem mert senkisem bemenni. Böhm 100.000 koronát igért annak,
aki pénzét megmenti. Két vasutas csákánnyal
kiütötte a kocsi oldalát, lerántotta Böhm égő
táskáját, amelyben a pénz volt A pénz 10
kisebb csomagban volt és egyenként 100—
100 darab ezresből állott. Két csomag teljesen porrá égett, a nyolc csomag is^elégett, de
a bankjegyek sarka megmaradt, ugy hogy
megállapítható volt a bankjegyek minősége
és mennyiségé; Böhm azután Belgrádban
egy vaskazettát szerzett, amelyben a pénz
hamumaradványát elhelyezte, elutazott Zimo.iyba és ott elmondotta a tőrtériteket az
Osztrák-Magyar Bank ottani fiókja főnökének.
Böhm Zimonyból a bankfőnökkel Bécsbe
utazott, hogy az Osztrák-Magyar Bank főintézeténél megpróbálja az elégett pénzt becserélni.

ki is kell tölteniük, ők a hadsereg legmegbízhatóbb éleméi s így most nem nélkülözhetők. A tanács á választ tudomásai Vette.
— Éremkiállitás a városi muzeumbán.
Móra Ferenc, a városi muzeum igazgatója arra
kérte a tanácsot, hogy a muzeum a saját céljai
javára időről-időre kiállításokat rendezhessen.
Október 12-ére érem-kiállitást rendezne a muzeum. A tanács erre csütörtöki ülésén hozzájárulását adta olyan föltétellei, hogy a kiállításból a városra semmiféle költség terhe né háruljon. Az éremkiállitás belépődíja személyenkint
3 korpna lesz.
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minisztertanács ugy határozott, hogy a háborús
pótlékot csak a meg nem szállott területen
szüntetik be. A rendelet legközelebb fog megjelenni. Ennek a rendeletnek — ha tényleg
megjelenik — a tisztviselők igen fognak öttllní,
köztudomásu lévén, hogy eddig is éheztek.
Ezután legalább meg is fagyhatnak. Ha ugyan
£z a humánus rendelet halva nem születik.

— Helyreigazítás. Az árvizsgáló-bizottságnak a mai lapokban megjelent hirdetfflényében
az egységes rozsliszt ára tévesen állíttatott be,
miheztartás végett közli az árvizsgáló-bizottság,
— Menetrend-változás. A szegedi üzletve- hogy az egységes rozsliszt ára a meghirdetett
zetőség jelentése szerint az a személyvonat, árakkal szemben nagybani eladásnál 350'— K,
amélv eddig Temesvárról re&gel 4 óra 58 perc- zsákonkinti eladásnál 4 0 0 ' - K, détail eladáskor 'érkezett Szegedre, csütörtöktől kezdve este nál pedig kilogramónkint 4'50 fillér. Szeged,
11 óra 09 perckor fog érkezni.
' 1919 október 9-én. Kasza, az árvizsgáló— Szüreti mulatság. Szombaton 8 órai bizottság helyettes vezétője.
kezdettél nagyszabású szüreti mulatságot ren— Göndör és a nomániai asszony. Göndez az Ujszegedi Torna Club a vigadó nagy- dör Miklós hétfői és keddi müvészestéi lesznek
termében Újszegeden. Hatalmas érdeklődés a jövő hét legnagyobb szenzációi. Városszerte
előzi meg a fehér-feketék mulatságát, mely beszélnek ennek a kivételes tehetségű telepátiái
bizonnyal az idei bálák legsikerültebbje lesz. fenoménnak nagyszerű kísérleteiről. Különösen
Akik meghívót tévedésből nem kaptak, azok a nomán asszonnyal való hipnotikus kísérletét
forduljanak a vigalmibizottság
elnökéhez, kapta szárnyára a hir, amikor kigyógyított egy
Sántha Lászlóhoz (városháza, földszint 14.), helybeli asszonyt beteges fixa-ideájából. Ez az
ahol belépő-jegyek is kaphatók. A báli jegyek asszony azt beszélte magáról, hogy ő egy noigazolványul szolgálnak a hidon való éjjeli mán asszony, nomán nyelven beszél, sőt Noszabad közlekedésre.
mánia térképét is megrajzolta. Schenk sikertelen
kísérletei után Göndör mester vette kezelés alá
—. Kinai lap Szegeden. Csütörtökön a a beteg asszonyt. Néhány perc alatt hipnotikus
szegedi posta egy kinai lapot kézbesített áíomba ineritette és azt szuggerálta neki, hogy
Thurzó Péter
áilamvasuti ellenőrnek, az felejtse el rögeszméjét. Mikor az asszony felesperaníó-nyelv jeles tanárának. A lap egy ébredt, nem ismert rá saját rajzaira és abomartia
oldaia az esperantisták nyelvén latin betűkkel,
— A törvényszék szerb tolmácsa. Bakor a többi, miriíegy 30 oldal, kinai betűkkel van fogalma teljesen kiment a fejéből. Ilyen és haK. Drágorttír postatiszt volt eddig a szegedi nyomva. A lap címe magyarra fordítva „Nép- sónló kísérletek tették híressé Göndör nagy
törvényszék szerb tolmácsa, akit a szerb bel- szava" és a közlemények után ítélve mérsékelt művészetét. Ilyen kísérletet fog bemutatni Gönügyminiszter kinevezett Zímönybh, magyar ok- szocialista irányú. Több fényképfelvétel van dör hétfőn és kedden a Korzó-moziban. Műmányok fordítására és hitelesítésére. Búkor benne, amelyek egyik kiváló kínai szocialista során meglepi telepátikus, spiritisztikai hipnotikus és suggestiós kísérletek, lélektani rejtélyek
ezenkívül a ziiflonyi postán is alkalmazást
vfizér temetését, szarkophagát és fényképét
pott, amelyét, hogy mielőbb elfoglalhasson, már örökítik meg. A lapáak csak egyéves múltja megoldása, és bűvészmutatványok szerepelnek.
Jégyek a Korzó-mozi elővételi pénztáránál kapel is irtózott Szegedről.
lehet, mivel Szegedre érkezett száma a negye- hatók.
— Apáthy Istvánt kegyelemre fogják dik és az utat idáig több hónapon át tehette
ajánlani. Tudvalevő, hogy Apáthy István egye- niag.
j r Megbüntetett bérkocsisok. Árvay Fetemi tanárt 5 évi kényszérmunkára
ítélte
renc kihágási bíró csütörtökön tizenöt szegedi
—
Megkerül
a
Budapesten
eltűnt
130.000
„árulás" büntette címén a nagyszebeni román
bérkocsist vont felelősségre, mert nem függeszhaditörvényszék. Apáthy István, aki szívbajban korona. Megírtuk csütörtökön, hogy HoffmOnn tették ki az uj tarifát. Á biró a bérkocsisokat
szerived s most a nagyszebeni kórházban fek- JáAos szegedi nagykereskedővel együtt több féjenként 20 korona pénzbüntetésre ítélte.
szik, fölebbezeít az iíéfet ellen. A fölebbezés szágödi iparos és kereskedő utazott fel Buda— A közönség figyelmébe. Miután 2 hét
tárgyalását most újból elhalasztották. A román pestre árut vásárolni és a szállítás céljaira átóta az idegen valuta annyira emelkedik és
adtak
Szarvas
Istvánnak,
Hóffmann
egyik
alkalsajtó véleménye szerint valószínű, hogy megmazottjának 154.000 koronát. Szárvas azzal jött a mi "korónánk ennek ellenében csökkent,
kegyelmeznek neki.
haza Szegedre, hogy zsebéből a villamoson az ingatlanok tulajdonosai nagyban jelent— Ólasz fogságból hazaérkezett szerdán dr. 127.000 koronát kiloptak. A rendőrség nem keznek és dupla árért akarnak túladni tuBáééh Ferérfc szegedi ismert Ügyvéd, aki évekig hjitte el a Szarvas mondókáját, hanem őrizetbe lajdonukon. Aki venni akar, forduljon bizavolt táVól családiáról. Sok szegedi bajtársa ma-' vbtte és vallatni kezdte az eltűnt pénz felől. lommal irodámba, mivel régebbi megbízáradt még fogságban, akik móst már remélhe- Tegnap reggel azután Szarvas be is vallotta, saikat megmásítani nem lehel és igy régi
tően válamenriyien hamarosan hazatérnek.
hogy a pénzt nem lopták- el tőle, hanem ő áron vehetnek ingatlanokat. Lazarowitz H.
tüntette
el. Ötezer koronát elmulatott, a többit Lázár mező- és erdőgazdasági ingatlanok,
- - A budapesti kereskedelmi akad íraiápadig
egy
erzsébetfalvai barátnőjénél rejtette él. gabonanemiiek, magvak, gépék, minden
ban hétfőn megkezdik az előadásokat. Ha azon- >
Posztós
deiektiv
Szarvassal együtt felutazott gazdasági szükségletek és egyéb ingatlabah a botrányok iölujülnának, akkor az egész
Budapestre,
hogy
a pénzt előkerítse. Velük tar- nok ügynökségi i r o d á j a : Szeged, Deák
félévre bezárják az előadásokat, ami főkép
?
tott
Singer
Ármin
is, aki ez ügyben 95.000 Ferenc-utca 23., Temesvár, Szl. GyÖrgy-Iér
azokát a hallgatókat fogja sújtani, akik kato4. szám.
korona
erejéig
van
érdekelve.
náskodásuk miatt évekig nem folytathatták tanulmányaikat.'
— A közalkalmazottak háborús pótléká— Nem bocsátják el a katonai szolgála- nak beszüntetésé. Nem kis meglepetést fog
tot teljesítő tisztviselőket. A tanács átírt a okozni a köztisztviselők körében az a hír,
katonai kérííleti parancsnoksághoz és kérte a
amely szerint a Friedrich-kormány a havi 400
bevdnuí Városi tisztviselők mielőbbi leszerelését.
A parancsnokság azt válaszolta, hogy a tiszt- koíona háborús pótlékot a pénzhiányra való
viselők hat hónapra vortülták bé, azt áz időt tekintettel beakarja szüntetni. Ez ügyben a
arany és ezüst régiségeket igen M A G A S

C f
Briliánsokat,
használt ékszereket,
Á R B A N megvételre keresünk.

KÖNYVKÖTÉSZETI MUNKÁKAT
ÍZLÉSES KIVITELBEN J U T Á N Y O S Á N É S GYORSAN KÉSZÍT
~
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Fischer Testvérek K S S

K :

^ R T É S I T E M nagyérdemű páciensei*
| h mei, hogy fogászati működésemet,
L
amelyet anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

BRUCKNER a ÉS TSA UTÓDAI

BARTA

KÖNYVKÖTÉSZETE PETŐFI SÁNBOR-SUGÁRUT 1. SZ.
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Szeged, 1919 október 10.

DELMAGYARORSZAG

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
HETI MŰSORÍ
Péntek: Vasgyáros, szinmü. (Bérletszünet.)
Szombat: Carmen, opera. (Premier-bérlet B 5.)
Vasárnap délután: Mágnás Miska, operett.

Vasárnap este: Csárdáskirályné, operett. (Bérletszünet.(
Héttő : Carmen, opera. (Premier-bérlet C 5.)

A filharmonikus zenekar idei első hangversenye október 22-én, szerdán délután fél 6
órakor lesz a Tisza-szálló hangversenytermében
Fichtner karnagy vezetése alatt. Műsoron van
Erkel F. Hunyadi László nyitánya, amit nagy
zenekarra, eredeti hangszerelésben először ez
alkalommal mutat be Szegeden 60 tagu filharmonikus zenekar. Schubert H-moll simphoniája, a világhírű mester utolsó, de legbájosabb munkája és Glasounow, a modern
orosz zenekőHők leghivatottabbjának Elégiája
szerepel még. A jegyeket Várnay L. könyvkereskedésében árulják 60, 16, 12, 10 és 5 koronás árban, a vigalmi adóval együtt.

xxx^axoooööoococx
MAGY.TüD.
v SZÍNHÁZ.

5

gazdag történetét mutatja be a kép. Mint valmi
kaleidoszkópban, gyors egymásutánban változnak a jelenetek és mi remegve lessük a hősnek
és menyasszonyának sorsát, kiket a sors kiszámithatatlan szeszélye a legveszedelmesebb
helyzetekbe sodornak, azonban egyéni kiváltságuk s páratlan szerencséjük a végső pillanatban mindig megmenti őket. A közönség
elragadtatással nézfé a gyönyörű tájaknak és
csodálatos attrakcióknak kristálytiszta felvételeit és volt eset, — ami a moziban olyan
Uránia műsora.
ritka — amikor tapssal adott kifejezést bámuPéntektől vasárnapig: Vergődő élet, dráma latának. A. kép első három része még pénteken,
5 felvonásban. A főszerepben: Fabienne. szombaton és vasárnap marad műsoron, folytaFabrége.
tását a jövő héten fogják bemutatni.
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Megjelent a
ERTÉSZ-FELE
ÖLCSÖNKÖNYVTÁR
ÖNYVJEGYZEKE
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Magyar, német
és francia könyvek, Kölcsöndij
havonta 6 kor.
Zrinyi-u. 2. sz.
Telefon i2-80.

MOZI

Vass-mozi műsora.
Vasárnap : A Clair-utcai rejtély. Detektivdráma 4 felvonásban. A főszerepben : Mogens
Eager. Ezenkívül: Megcsalom az uramat Vígjáték.
A Cinabar. (Bemutató a Korzó-moziban.)
Tegnap mutatta be a Korzó-mozi zsúfolt házak
előtt az uj szezon legnagyobb slágerét, a már
is országos hirré emelkedett Cinabart. A Cinabar egy nagyon ritka ásvány, mely egy jobbfajta acél gyártását- teszi lehetővé, ezért valósággal fogadalmat csinált a vasiparban. Két
vállalat verseng egymással az egyetlen cinabarbánya
megszerzéséért . és
ennek
a
küzdelemnek izgalmas/ hajmeresztő jelenetekben

Vergődő élet. Az Uránia-szinház péntektől—vasárnapig különleges élvezetben fogja
részesíteni közönségét, amennyiben a z idei
szezon első olasz filmujdonságát tüzie ki
műsorra. A kitűnő, izgalmas film főszerepéi
Fabienne Fabrége, a gypnyörü. s z é p uj
olasz fílmstor játsza.

OCXXXXXX»
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Felelős szerkesztő ésí kiadótulajdonos:
, PÁSZTOR JÓZSEF

o o o o o ó o o o o o o o o o o o

TELEFON 872.

? p,

Pénteken, szombaton és vasárnap,
október 10., 11. "és 12-én:

fABIENNE FABRÉGE,

o

az uj olasz fitmsíar első fellépte.

igazgató: VAS5 SÁNDOR, Telefonszám 1 1 - 8 5 .
•w—•

.1*

Pénteken, szombaton éé vasárnap,
Október 10., 11. éö !2-én.

Dráma 5 felvonásban.

Az első olasz attrakció az idei szezonban,
i —. ••—•

H legszenzáciösabb párisi filmi

Előadások 5, 7 és % 9 órakor.
Vasárnap d, u. */» 4, 5, 7 és '/» 9 órakor.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
"V

H szezon legnagyobb slágere!
JKftrf!

Óráját és ékszereit
javíttassa elsőrang u óra- és ékszerüzletemben. Szolid árak! Órákban
és ékszerekben nagy raktár.
154

FIS CHER K.

(Küzdelem a
Kalandos filmregény óriási attrakciókkal,

A JÉLlAfiYAEOBSZÁS" letóOB»:
Szerkesztőség . . .
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Nyomda . . . . , 16-34
Kiadóhivatal . . .
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i., II, és III. rész 6 felvonásban.

PATfiÉ JOURNAL
Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 7» 4, 5, 7 és 9 órakor,

Szeged, 1919 október 10.
-VftF««/ .¡«Tf?
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JUHÁSZ GYULA
UJ

KÖNYVE

hirdetések,

Sehol olcsóbban! K e r é k p á r ,
varrógép, beszélőgép,
gumj^lk és alkatrészek.
Javito müheiyem elsőren ü!

T«j napolta kapható .jánaS
nál. Trágyát adok alj szalmáért. Varga vámőr.

^ Szántó Sándor

2500

régi osmert cég, főraktára $zirólag KlM B-palota (Klis-u.) Szeged.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 £ > 0 0 0 0 0 0 0
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Elismerten legjobb hqtásü a valócli

Ár
10 K*

Erdei Ibolya crém

Tfíi

ad. 4142/919. k. é. szám.
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Miután azt tapasztaltam, hogy a gabonaőrléseft
tárgyában megjejent rendeleteket sokan tévesen magyarázzák, újból -figyelmeztetem ugy a malomtulajdonpsokat mint az őröltető feleket, hogy búzát, rozsot
és kétszerest őrölni csakis vámért szabad, pénzért
nem. Egy korábbi rendeletnek az a része, hogy
amennyiben nem vámért őröl a malom, ugy az őrlési
díj métermázsánkint 45 korona, ugy ez nem a közönségre vonatkozik, hanem csakis a város, illetve a
közélelmezési hivatal által őrlésre átadott gabonára
vonatkpzik.
Tekintettel arra, hogy a vámkeresetből származó
gabonát közellátás céljaira igénybe vettem, ismételten figyelmeztetem a malomvállaíatokat, hogy azzal
havonkint hétszer a közélelmezési lisztosziálynak a
következmények terhe mellett elszámolni tartoznak.
Szeged, 1919. október hö 8-án.

' '

Válla! angol és fraoeia munkákat legjítotsó
. divat szerint jutányos áron.
194,4
——

FELVESZ

"•'••">•

cigarettapeipir kiilöpféle minőségben, leoolésóhb beszerzési torrá?a Iskola-u. 22. sz. a. dohánytőzsde
.
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KIADÓHIVATALA.
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Hirdetmény.

SZEÓEDI NŐI SZABÓK
D1VATTERME 8ÖÖ2&5

íflBSr!

2517

" tfcHí&L

Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gyógyszere.
Főraktár: a Msjvilí« UÓ4ys;«rf<r Sxajsd.
ftáiuy-llfca 4 . KapHató nfíndén gyógyszertárban
helyben és vidéken. Ar«i a kjs palackoknak K 1 5 - - ,
tiagv patackokna'k 20-—• , ¿Ferravln névre «éveljünk.

ARA 6 KOR.
;

Szeged varos közélelmezési hivatala.

—ST

„Ferravin^chinavasbor.

M I N ö M KÖNYVÁRUSNÁL KAPHATÓ.
w.
-•

Egyedül kapható a MEGVÁLTÓ gyógy^ertájban,, Szeged, Kállay Albert-utca.

22$

amely á költő heivennél több
u j versét tartalmazza.
„.'..IT;..

»56

Dr. S o m o g y i

Szilveszter

polgármester.

Szervezett Szabók Szövetkezete férfipcrXTOnruhn

Q7íiKÁcárra

őszi és téli idényre a l e g ú j a b b fazon szé-*

ZO C g y C l H U l l d Ö Z d U O b d g d
vállal elsőrendű munka kiállítással. Téli kabát és öltöny fordítását, vasalást, javítást is elvállal.
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KOSSUTH LÁJÖS SUGÁRŰT 49. SZÁM. KÖZKÓRHÁZZAL SZEMBEN.
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íéS

Édes fejszirrb'ől készült legfinomabb németcsernyei
T P ^ wa

I 6 a

»»ws

V Í I <

Szöllö, gyümölcs

Hágival szemben.

stb. l e g g o n d o s a b b a n

Elsőrendű trapfsta sajt Hideg f e l v á g o t t a k , szardini«.

hatók. É l t t l m l s z e r O z I e f

stb.

női

pipere dolgok, csipke
é s s z ö v e t f f i g g öT i j ö k
vegyileg tisztíttatnak és festetnek

r u i i a i l?

kap-

a 16 f a l a t h o z "

SiWés p^rMöigésf' l*£r

PÉTERFY FERENCNÉ
Kelemen-utca I . száin.
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ELEFOft 1075.

kelmefestő és
Ipartelepért K a z l n c z y - u t c s 14, szAfrn.
Fióküzletek: Gizella-tér 3 Í likszáth Kálmán-utca 9. (Valeria-tér és PaprikaO l c s ó arak!
piac sarok.) = — O y o r s é s p o n t o s m u n k a ! •

utódai, Petőfi S.-sugárut 1.
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Nyomatott Bruckner D. és Társa

utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugárul 1.

