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Á szegedi egyetem.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
tanitáshoz szükséges segédeszközök nem állanak
Becses lapjának szerdai számában a Szegeden rendelkezésre. Határozottan állítható, hogy a legfelállítandó orvos-egyetem kérdésében az orvos- kiválóbb tanár minden fáradozásával sem volna
tanhallgatók részéről tett felszólalásra engedje képes a mai viszonyok között Szegeden színvonalon álló egyeiemi oktatást folytatni. És igy
meg, hogy röviden előadjam nézetemet.
minden
további magyarázat nélkül világos, hogy
Miután ugy látom, hogy a kérdés mellékváazok
az
orvostanhallgatók, akik az itt megnyigányra került és alkalmas arra, hogy hamis betandó
orvosi
fakultást látogatnák, nem nyerhetállításban helytelen nézeteket keltsen, ugy gondolom, hogy az ügy érdekének legjobban meg- nének olyan kiképzést, mely ugy saját, mint a
felelne, ha a kérdést teljesen objektív szempon- köz érdekében okvetlenül megkívánandó. Gondoljuk csak meg, hogy mily rettenetesen hiányos
tokból bírálnák meg.
kiképzés folyhatott a háború egész ideje alatt.
Feltétlenül hamisnak tartom azon beállítást, Ha mi az orvosok kiképzésében már eddig is
hogy az egyetem szervezését a szegedi orvosok kényszerűségből előállott hiányosságot azzal
akarnák elgáncsolni, hiszen nyilvánvaló, hogy akarnók tetézni, hogy egy primitiv eszközökkel
egyrészt a szegedi orvosok tudományos nívó- is alig rendelkező egyetemen adnának alkalmat
jának érdekében állana, hsfa város orvosegyete- a tanulmányok folytatására, illetve befejezésére,
met kapna, másrészt bizonyos, hogy az egyetem világos, hogy ezzel nagyon rossz szolgálatot tenfelállításának kérdése egyáltalán nem múlik az nének a jövendő orvosgenerációnak és mérhetetorvosok bármily szempontot követő nézeínyilvá- len károkat okoznánk az ország közegészségnitásán. Igénytelen nézetem szerint a kérdés csak ügyének. Szilárdul megvagyok róla győződve,
két szempontból bírálható el és pedig: 1. hogy hogy ez a kár mindenesetre sokkal nagyobb
szükséges-e az orvosegyetem Szegeden való fel- lenne, mint az az előny, amely az egyetem rögállítása, 2. hogy lehetséges-e?
tönzött megnyitásával az orvostanhalgatókra háAmi az első kérdést illeti, kénytelen vagyok ramolnék.
elsősorban az orvostanhallgatók ama határozott
Az egyetem szükségességének kérdését vizshangú követelésének megfelelni, amely szerint
az orvosegyetem Szegeden már a közeljövőben gálva, mérlegelésünknek alapját csak az képezmegnyitandó lenne; követelésüket azzal okolják heti, hogy a tanulók várható számának megfelelő
mtg az orvostanhallgatók, hogy ők már eleget jó egyetemek álljanak rendelkezésre és erre nézve
szenvedtek és áldoztak és igy elvárhatják, hogy a mulí tapasztalatai alapján arra a következtetésre
a város is áldozatot hozzon érdekükben. Teljesen juthatunk, hogy az ország teljes integritását tartva
meglehet érteni az orvostanhallgatók feljajdulását, szem előtt, a már meglevő négy egyetem a szükakik a háború alatt valóban sokat szenvedtek, ségletet előreláthatólag hosszabb időre is kielétanulmányaikból igen sokat mulasztottak és most gíteni képes lesz. Ha azonban az a mindnyájunktermészetszerűleg minden igyekezetük arra irá- tól rettegett állapot következnék be, hogy hazánk
nyul, hogy tanulmányaikat mielőbb befejezvén, két egyetemet elveszítene, ugy a megmaradt mávégre kenyérkeresetet nyújtó diplomához jussa- sik két egyetem (Budapest és Debrecen) az ornak. Miután pedig nincs alkalmuk jelenleg e szág megszükitett területéről jelentkező hallgatók
végből a budapesti egyetemhez fordulni, senki befogadására is minden valószínűség szerint elégsem csodálkozhatik azon, ha fiatalos lelkesedésük séges lenne. Távol áll tőlem a gondolat, hogy az
egész hevével ragaszkodnak azon gondolathoz, egyetemek szaporításának a priori ellene beszélhogy céljukat itt Szegeden elérjék, vagy legalább jek. Nagyon jól tudom, hogy az egyetemi tanitás
a megvalósuláshoz közelebb juttassák. Kétség- decentralizációja, minél Kevesebb hallgatókkal
rendelkező, mentől több egyetem szervezése csak
telen, hogy ebből a szempontból az orvosegyetem
az
orvosképzés óriási előnyét jelenti. Irigykedve
mielőbb való megnyitása Szegeden csakugyan
gondolok
Németországra, ahol közel 30 kitűnő
szükséges lenni.
egyetem működik és mindnyájunknak bizonyára
Nézzük azonban, hogy az orvostanhallgatók büszkeségére és végtelen örömére szolgálna, ha
ezen legközelebbi egyéni érdekeinek kielégítésé- hazánk csak megközelítőleg is hasonló helyzetbe
vel milyen szolgálatot tenne -egy rögtönözve fel- jutna az egyetemi oktatás terén. Sajnos, az ország
állított orvosi fakultás. Azt hiszem, senkisem jelenlegi pénzügyi helyzete az egyetemeknek ily
akarja megcáfolni azon állításomat, hogy az or- aránya fejlesztéséi, bármily üdvös és kívánatos
vosképzés minden országnak legelsőrangu egész- lenne is az, a közeljövőben szinte megvalósíthaségügyi, nemzetgazdasági és szociálpolitikai kér- tatlan ábrándnak tünteti fel. Egy-egy orvos-egyedése. Nemzetek kultúrájának egyik legpregnán- tem felállítása és fentartása oly óriási összeget
sabb fokmérője az ország közegészségügye. Jó emészt fel, hogy az egyetemek szaporítása a legközegészségügy azonban csak jól képzett orvo- ] szükségesebb kereteken tűi csak egy szeb b, jobb
sokkal teremthető. A jó orvosképzésnek pedig jövő feladata lehet.
elengedhetetlen feltétele a kor színvonalán álló
oktatás, amelyhez nemcsak jó tanerők, de megMert, amikor uj "egyetemek létesítésére gondofelelő segédeszközök is kellenek. Akik a viszo- lok, akkor az uj egyetemeket nemcsak egy monyokat ismerik, nyugodt lelkiismerettel állithat- mentán szükségletből kifolyó, ötletszerűen létesíják, hogy Szegeden ezidőszerint eredményes tett primitiv rögtönzésnek, hanem egy, az egye-

tem fogalmát valóban kimeritő, a hallgatóságnak
mindazt nyújtó intézménynek gondolom, amit
csak a tudomány a tanulóval megismertethet;
olyan ietézménynek, amely az orvostanulónak
nemcsak a legszükségesebbet, a mindennapi életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlent adja és
amely egyszersmind megismerteti őt a tudomány
továbbfejlesztésére szolgáló eszközökkel és módszerekkel. Olyan egyetemre gondolok, amely nemcsak mindennapi gyakorló orvost, hanem az orvosi tudomány továbbfejlesztésére, önálló kutatásokra alkalmas szakembereket nevel.
És ezzel eljutottam a második kérdéshez, hogy
4
t. i. lehetséges-e Szegeden a közeljövőben ily orvosegyetem megnyitása?
A mondottak után a felelet nem ne ; v.
íthogy kétségtelen, hogy Szegeden ezidőszerint az
elméleti tanszékek fölállítására szükséges mindennemű segédeszköz hiányzik, a klinikai tárgyak
oktatása is csak oly kórházakban volna keresztül
vihető, amelyek csak közepes nívójú egyetemi
előadások megtartására szükséges eszközökkel
is alig rendelkeznek. Azt kell mondanom, hogy
megfelelő orvosi egyetemet rövid időn belül itt
nem lehet felállítani. Ezek a kórházak a mai állapotukban igenis alkalmasak lehetnek arra, hogy
bennök kisebbszámu orvosok részére vagy akár
orvostanhallgatóknak is időszaki kurzusokat tartsanak. Ilyen kurzusok a háború előtt az állami
szemkórházban éveken át folytak s jelenleg is tartok betegbem uíatásokkal kapcsolatos magyarázatokat hallgatók részére, akik felkértek, hogy támogassam őket szemészeti tanulmányaik folytatásában. Egy percig sem kételkedem, hogy amiként én a Iegkészségesebben állok szolgálatára a
törekvő ifjúságnak, ugy azon kartársaim is, akik
valamely kórházi osztályt vezetnek, hasonló odaadással karolják fel érdekeiket. Az ilyen demonstrációs kurzusokat minden kórházban meg lehet
tartani, mert semmi különösebb előkészületet vagy
felszerelést nem kívánnak, hasznuk az, hogy álta-luk a betegségek felismerésében és gyógykezelésében a közvetlen szemlélet alapján a hallgató
elég jelentékeny jártasságra tehet szert; előfeltétele az ilyfajta oktatás sikerének viszont az, hogy
megfelelő beteganyag álljon rendelkezésre s hogy
lehetőleg kevésszámú hallgató legyen jelen, mert
hiszen kórházaink nincsenek is akként épitve,
hogy nagyobbszámu hallgatóság befogadására
alkalmas helyiséggel rendelkeznének. Akik pedig
a hallgatók közüi hátrább állva nem láthatja, tapinthatja stb. közvetlenül a beteget, az az egész
előadásból csak annyit profitált, mintha a megj felelő fejezetet otthon köuyvből olvasta volna el.
Ahhoz, hogy nagyobbszámu hallgatóság egy! szerre láthassa az előadót és a beteget s igy a
betegen végzett vizsgálatokat és műtéteket külön
e célra létesített tanterem szükséges, amely nélkül
a tanitás igényei csak a beteg kárára'tégzett ismételt vizsgálatokkal elégíthetők ki, műtétek pedig
egyáltalán nem mutathatók be az óhajtott sikerrel.
A modern orvosképzéshez elengedhetetlenül
szükséges laboratóriumi munkákra, különböző
•gyakorlatok végzésére kórházaink nem adhatnak
módot és alkalmat, mert e részben felszerelésük
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úgyszólván tökéletesen hiányzik ; úgyszintén nélkülözik a megfelelő könyvtárakat.
Messze vezetne, ha egy orvosi egyetem legszükségesebb kellékeinek kimerítő felsorolására
vállalkoznám. Ugy vélem azonban, hogy a figyelmes olvasó előtt a mondottak elég világossá
teszik, hogy egészségügyi intézeteink mai felszerelése és építkezési módja egyáltalán nem nyújt
garanciát arra nézve, hogy itt eredményes egyetemi orvosi oktatás lenne rövid időn belül
inaugurálható. Ehhez sok, igen sok pénz kellene
s még ez sem jelentene eredményt, mert a felszerelési tárgyak beszerzése jelenleg és előreláthatólag még jó idő múlva is, az anyagok hiánya
miatt szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütköznek. Tökéletlen, hiányos egyetem létesítése pedig,
amely szinte a karrikatura jellegével hatna, nem
érdeke az országnak s nem lehet a kérdéssel
komolyan foglalkozók, az orvosképzést szivükön
viselők célja. Higyjük és rendületlenül bízzunk
benne, hogy el.fog jönni az idő, amikor Szeged
régi és jogosult óhajtása testet ölt s szép városunk,
mely geográfiái helyzeténél fogva is predestzinált
arra, hogy a vidék kulturközpontja legyen, megkapja az egyetemet, a modernül felszerelt, a kor
színvonalán álló, a tanítás sikerét minden tekintetben biztosító egyetemet, olyat, ahová örömmel
és bizalommal fog járni az ifjúság akkor is, ha
majd nemcsak kényszerűségből jön, hanem
választhat az élvezetek és szórakozások tömegét
nyújtó főváros és Szeged között.
Addig pedig hazafias kötelességünk, hogy az
orvosi oktatás kérdését szigorúan a szükségesség
és lehetőség szempontjából biráljuk el s óvakodjunk irreális, erőnket meghaladó és mellékszempontoktól ¡rányitott intézkedésektől, mert azt a
jövendő orvosi generáció s ezzel az ország egészségügye keservesen sinylené meg.
•fi Az orvostanhallgatók meglehetnek győződve,
hogy a kormány mindent el fog követni érdekeik
védelmére s bizonyára módjukban lesz mihamarabb a világ egyik legkiválóbb egyetemén, Budapesten folytatni tanulmányaikat . . . ha ők is

Szeged, 1919. december 7.

valamennyien ugy akarják. Higyjék el azt is az
urak, hogy amit itt Szegeden eddig meglehetett
tenni, azt már megtettük; tudtommal nemcsak a
szemkórház áll szolgálatukra, de a többi intézet
is. S hogy nagyobb számban nem látogatják
kurzusainkat, annak oka nem az előadókban
keresendő s miként ezt az orvostanhallgatók legnagyobbrésze már nyilvánította is, e kurzusokat
nem a szegedi orvosok akarták „elgálcsolni".
Dr. Leitner Vilmos,
egyetemi magántanár,
az állami szemkórház
igazgató-főorvosa.

A városkormányzó
sajtóirodájából.
Kirótt pénzbírságok.
A városkormányzó-tábornok fotyó évi december 1—10-én kelt elhatározással a következő bírságokat rótta ki az alább felsorolt
személyekre a kiviteli tilalom megszegéseért ;
Trolimann Jakab (Szeged) 300, Horváth Lajos (Erzsébetfalva) 100, Markó István (Erzsébetfaiva) 100, Vass Mihály (Átokháza) 400,

özv. Fábián Mihályné (Szeged) 100, Földi
Lajosné (Szeged) " 100, Bakunyi Ambrusné
(Nagykőrös) 10, Tóth Istvánné (Szeged) 10,
Dávid Antalné (Sövényháza) 10, Bilis Józsefné
(Palotaujfalu) 15, Fodor György (Jászszentlászló) 10, Tóth György (Félegyháza) 50, Kaskó
Istvánné (Rákospalota) 20, Erdei Miklósné
(Szeged) 10, Tóth István (Szeged) 30, Zámbor
Jánosné (Kecskemét) 50, Irhássi Ferencé (Nagykőrös) 20, özv. Batykó Jánosné (Nagykőrös)
20, Petrán Antal (Szeged) 30, Hüiler Gyula
(Zsombolya) 50, özv. Mihalicki Andrásné
(Szeged) 250, Kovács Mihály (Óbecse) 150,
Juhász Imre (Soroksárpéteri) 20, özv. Kovács
Jánosné (Kecskemét) 250, Czékman Lajostié
(Cegléd) 250, Farkas Mária (Kecskemét) 10,
Löwinger Józsefné (Kecskemét) 20, Bugyi Jánosné (Félegyháza) ICO, Kollmann Katalin
(Paks) 30, Arnold Erzsébet (Paks) 30, Szabó
János (Szeged) 20, Molitorisz Gáborné (Kecskemét) 20, Hardi László (Kecskemét) 150 korona. Továbbá december 6-án kelt elhatározásával egy szegedi birtokosra, mert vonakodott kocsiját a francia parancsnokság rendelkezésére bocsátani, 500 koronát.

De Tournadre s. k.,
tábornok-városkormányzó.

A baloldali pártok követelései.
— A szociáldemokraták nem engednek.
Budapest,

december

13.

A

pártközi

helyzet feszültsége tegnap óta alig engedett. A szocialista-párt választmánya,
amely tegnap Peidl Gyula elnöklete alatt
ülést tartott, kimondotta, hogy egy betűt
sem enged azokból az
amelyeicet Payer Károly

a

előterjesztésekből,
minisztertanács

nek többezer éves szobrát én födöztem fel. Hát
ez túlzás kérem, ezt már megtette előttem egy
másik kollegám és egyáltalában, a rejtelmes mosolyú Taja vagy Tuji királynő volt és nem táncosnő, ahogy ezt minden valamirevaló kéziA legszebb darab
könyvben megtaláljuk. Juhász Gyula 1908-ban
Még békebeli. Készítették Molnár Flers, Heltai verset irt róla egy nagyváradi napilapban és sziCaillavett és Társa. Vidéki színpadokkal szem- vart kapott érte, az egyik törött volt, a másik nem
ben vigyázat.
szelelt Hallom, hogy önök a Csókbakterre és a
Marcsa
katonájára készülnek. Ez nem szép önökElső fölvonás.
től, de én, mint Madame Sévigné olyan jól monA legutóbbi operett hallja kései Góth stílusban. dotta, mindent megértek és mindent megbocsátok
A színtársulat java erői éppen kulturestélyt ren- (Deréki jön.)
deznek füzértánccal. A meghívókat címezik.
Deréki: Jó estét. Nyárayhoz van szerencsém ?
A rendező: Madame Pogány lesz a bálanya.
Dr. Tudós Tanár: Igen, de ne tévesszen
Helyes ?
össze az Antallal, fiatal barátom 1 Ezt megtiltom
A sugónő (a társulat esze) : Helyes 1 Színházi magának 1
mamának ilyen fiatal.
Deréki: Te jó Ismeretlen! Szépen fogom én
A rendező: Lászlót kihagyjuk a legszebb ka- magát összetéveszteni, De gyerünk, gyerünk,
landból. Rendben ?
gyorsan, gyermekek, mert ha ez az előadás igy
Madame Mama: Rendben. 0 szép. De Gás- pereg, akkor sohase leszünk készen 1 Szent Isten,
pár László a legszebb 1 (Maradnai jön.) Maga mit mindjárt 8 óra 20, a násznép már vár bennünket
a Kis Kassban és a menyasszony nincs sehol!
keres itten ?
Maradnai (átutazóban a Kis Kassba): Kérem, Te jó Istóczy Győző 1
engem a gazda küldött, hogy vigyázzak a sze(Függöny.)
mélyzetre, nehogy a színfalak mögött elcseréljék a szerepeiket. Mostanában ez elég gyakori
Második felvonás.
kérem. (El.)
Fehér falusi flört a jó vidéken. A nép egyszerű
A menyasszony (jön): Kész a szereposztás?
gyermekei
nem akarnak semmit sem behozni a
Hallom, hogy nekem a táncos komikus lesz a
partnerem 1 Akkor nem játszom ! Akkor inkább városba. A szerzők kénytelenek nekik szállítani
megszököm «j Nemzeti Színházba! (A menyasz- ötletet, amelyik talpra esik, anekdotát, amelyik
szonyi koszorút az orkeszterbe dobja, hogy onnan csattan és viccet, amelyiktől a fehérben utazó elnyújtsák föl neki. (Dr. Tudós Tanár jön Egyp- pirul. Greguss Margitnak sikerült vidékre jönnie
a Dunaparti Színház fenyegető közönséghiánya
tomból.)
Dr. Tudós Tanár: Jó estét, kedveseim. Most elől és most itt egy felvonást tölt Gáspár Lászlóhallom, hogy a szeretetreméltó szerzők valami val, aki szemmel láthatólag fejlődik és elrabolt
Taja nevü táncosnőről beszéltetnek, engem, aki- rthadarabjait is visszaszerzi. Papirhiány miatt

TARCA

Divatuidonságok

asztalára

helyezett,

nem hajlandó tárgyalni

azokról a lényegtelen módosításokról,
amelyeket a keresztény pártok és a kormány felajánlott. A szociáldemokratapárttal mindenben megegyeznek a demokraták és ily módon előrelátható, hogy a
hétfői döntő minisztertanács részleges
kormányválsággal fog végződni.
csupán a nagy jelenet soi disant költői részletét
mutatjuk be a mással elfoglalt olvasónak.
Szép Helén: Milyen poétikus ez a hely!
A partnere: Minden Fiers- és Caillavet-darabban van egy ilyen poétikus hely. Két-három ilyen
szerző ezzel már tartozik az irodalomnak, mint
olyannak! Mert tudod, édesem, a tantiém szép
dolog (bár nekem is lenne egy gazdag amerikai
tantiémem), de a költészet se kutya! Azután,
tudod, édesem, ottvannak azok a kritikusok, akik
az ilyesmit megkövetelik. Te nem ismered Alfréd
Kerrt, meg Fenyő Miksát, hát ezek folyfon azzal
jönnek elő, hogy Ewigkeits-Zug, meg örökkévalóság fuvalma, azután megérzés, azután meglátás, meg mélység, meg finomság és a többi
nyavalya, hát ezek kedvéért kell ez az izé, ez a
kis zirodalom /
Szép Helén: Te olyan finom vagy, Valentin 1
A partner: Finom vagyok, hát jól van, finom
vagyok, de finomságból nem lehet megélni és
nem lehet tantiémeket halmozni 1 Helén, térjünk
a dologra. Manci, a karjaimba gyermek és hadd
hulljon le már az a fehér lepel 1 (Hevesen átöleli
és átcsókolja. A nézőtér tihanyi ekhója helyesléssel kiséri.)
(Függöny.)
Harmadik felvonás.
Minden jólnevelt darabnak van ugyanis egy
harmadik fölvonása. Ennek is van. A jólnevelt
közönség tudja ezt és csak az utolsó jelenet előtt
távozik. Jók voltak még az alkalmatlan idegen
nők az első fölvonás térdigérő szoknyájában, III.
Napoleon arcképe, amely Lajos Fülöpöt és Lajos
Fülöp arcképe, amely Fülep Lajost ábrázolta.
Nem jó volt, hogy az ötletek egyrésze a súgólyukban maradt és nem volt jó, hogy az ötletek
nagyrészenem a sugólyukbóljött.
GYALU.
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uri divat üzletében
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Apponyi nyilatkozata.
Budapest december 13. Gróf Apponyi Albert
•egy újságíró előtt a kővetkező kijelentést tette:
A külföldi sajtó behatóan foglalkozik a sajaálatraméltó vasárnapi eseményekkel, amélyek
ujabb anyagot adnak a Magyarország ellen
való támadásoknak. Azt hiszem, hogy az állam
Valamennyi értelmes polgárának be kell látnia,
hogy legfőbb érdekünk, ha minden irányban
rendezett állapotokat mutatunk, ami alatt én a
jog uralmát értem. Amióta, történelmünk órájában, vezetője vagyok annak a delegációnak,
amely as ország megmentésén dolgozik, nem
tudom ezt eléggé és elégszer hangoztatni.
Másrészről azonban meg kell jegyeznem azt is,
hogy az ilyen sajnálatos eseményeket nem szabad pártpolitikai célokra kihasználni, amikor
nyilvánvaló, hogy ezek az; események a kormány akarata ellenére tőrténnek.

Vita a Nemzeti

Egység

sajtójában.

Budapest, december 13. Tegnap a Nemzeti
Szövetség kiadásában megjelenő Szózat főszerkesztője, dr. Ulein Ferenc, a Tisza-ügy kapcsán
kemény támadást intézett a mai kormányzat és
politika elien, azt irva, hogy máshol hasonló
időkben államférfiak csoportosulnának az állam
szekere körül, nálunk egy divergens társaság
mimeli a kormányozni tudást, amely fecseg,
intrikál és veszekszik. Csaknem minden kormányszékben egy-egy kontár ül, a kormány
ötödrésze talán helyesen irni, olvasni sem tud.
A szokatlanul erős támadásra a Nemzeti Újság
felel és tiltakozik a tendencia ellen, amely a
komoly középosztályt és a dolgozó társadalmat
ki akarják rekeszteni a közélet vezetéséből.
Kezdünk — irja a Nemzeti Újság — a pártviszályokban és személyi harcokba belesüppedni.
Ügyvédi fogásnál nem egyéb, a disszonáns
helyzetért a kormányt tenni felelőssé. A lesbenállóknak el kell tünniök, egyszerre a nemzetnek csak egy vezetője lehet és meg kell tanulniok, hogy a második hslyen is épp oly jól
lehet szolgálni a haza ügyét, mint az elsőn.

Botrány egy politikai gyűlésen.
Budapest, december 13. A Máv. gépgyárának nagytermében tegnap délután a szociáldemokrata munkások gyűlést tartottak, amelyen Miakits Ferenc kereskedelmi államtitkár
hosszabb beszédet mondott. Miakits élesen
birálta a kormány intézkedéseit és hangsúlyozta,
hogy gazdaságilag az ország ma is blokádszerűén ki van szolgáltatva az antantnak. A
vasárnapi rombolások emlitésénél közbeszóltak
a keresztényszocialisták, akiket a szociáldemokraták erre inzultáltak. Ebből összetűzés, botrány keletkezett,

A Nemzeti Egyesülés választmányának ülése.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjában
tegnap este elnöki tanácsülés volt. Utána a
választmány tartott ülést, amelyen Huszár miniszterelnök Friedrich és Haller miniszterek is
megjelentek. A választmányi ülés hangulatáról
egy, az ülésen résztvett választmányi tag a
következőket mondotta egy újságírónak :
— Ha a szociáldemokraták és demokraták a
hétfői minisztertanácson mereven ragaszkodnak
memorandumok betűihez, akkor a minisztertanács mindenesetre le. fogja őket szavazni,
mert teljesen kizártnak tekinthető, hogy a
keresztény pártokhoz tartozó miniszterek az internálási rendelet visszavonásába, vagy a karhatalom csökkentésébe, vagy részleges feloszlatásába belemenjenek. Legfeljebb arról lehet szó,
hogy az internálási rendelet némely pontját
módosítsák.

Gróf Károlyi® Imre leleplezései.
A Tisza-gyilkosság két szereplőjét megakarták szöktetni
Budapest, december 13. Gróf Károlyi Imre
pénteken a Tisza-ügyben ujabb levelet intézett
Mattyasovszky főkapitányhoz.
— Föntartom magamnak azt a jogot, — irja
gróf Károlyi Imre — hogy ténybeli megfigyeléseim alaposságát a maga idején illetékesnek
elismert fórum előtt állapítsam meg. Hogy azonban Méltóságod szives érdeklődését már most
is legalább részben kielégítsem, hajlandó vagyok megfigyeléseim gyűjteményéből a következő szemelvényekkel szolgálni: Köztudomásu,
hogy Laehne Hugó ellen terhelő adatok merültek föl és konstatálom, hogy a nevezett urnák
ezen adatok dacára sikerült, nyilván valamely
szerencsés véletlen folytán, az ország területéről kicsúszni.
Faragó Gyulával és Deutsch Árpád néval kapcsolatos büntetőügyben a rendőrhatóság az
eljárást úgynevezett felsőbb érdekből beszüntetni jónak látta. Miskolczy
százados-hadbiró
már szeptember hónapban jelentkezett a budapesti főkapitányságon, hogy a rendőrhatóság
figyelmét Hüttner Sándornak a hadbíróság előtt
tett vallomására fölhívja. Az ügyben akkor eljáró rendőrtanácsos a százados-hadbírót még
arra sem méltatta, hogy foatos közölni valójára
nézve őt személyesen meghallgassa.
A miskolci parancsokló tábornok, Nagy Pál
által a budapesti katonai fogházba egy tiszti
járőr által fölszállitott Hüttner Sándort a rendőrségi fogházban olyan irányú bánásmódban
részesítették, amely csak arra szolgálhatott,
hogy Hüttner befolyásoltassák. Ez nyilván a
színtiszta igazság kiderítése céljából történt.
Hüttner Sándor celláját a rendőrhatóság a kötelesség szerint az éberségnek akkora fokával
őriztette, hogy a cella ajtaja egy alkalommal,
nyilván tévedésből, záratlanul maradt egy éjen
át, ugy hogy csak Hüttner finom
tapintatán
látszik múlni, hogy nem lépett ö is Laehne
nyomdokába. Paksi detektív fölfüggesztetett állásától és fegyelmi eljárás alá is vonatott, mert
Hüttnertől a szembesitési eljárás alkalmával
hallottakat az igazságszolgáltatás zavartalan menetének nyilván előnyére közvetlenül a miniszterelnöknek jelentette be. A Botár Elemér főhadnagy és Seybold detektív által augusztus hó
elején letartóztatott Kéri Pált, akinek letartóztatását legutóbb a vádtanács megerősitette, a
rendőrhatóság felsőbb utasításra való hivatkozásssal, külföldi útlevéllel ellátva akarta szabadonbocsátani. E szándék megvalósítását Botár
főhadnagy csak báró Perényi akkori belügyminiszter intervenciójára tudta erélyes közbelépésével megakadályozni. Szrubián Dezső rendőrtanácsost, aki a nyomozást kezdetben egyedül komolyan és eredményesen folytatta, felettesei az
utóbbi időben mellőzik.
Károlyi gróf azzal végzi levelét, hogy ténybeli állításainak javarészét majd a főtárgyaláson
fogja ismertetni, addig kéri a főkapitány szives
türelmét.
A nyilt vád természetesen a legnagyobb feltűnést keltette. Különösen a második pont,
amelynek hátterét és előzményeit a nyilvánosság még nem ismeri. Erre vonatkozólag a következő értesüléseket kaptuk:
1919 október elsején megjelent a főkapitányságon Friedrich István akkori miniszterelnök,
felkereste Mattyasovszky főkapitányt és,feljelentést tett nála Faragó Gyula, Deutsch Árpád és
egy Huszka nevü ember ellen, akik szerinte
merényletet terveznek ellene. Friedrich a vizsgálat azonnali megindítását kérte. Október
hatodikán Faragót letartóztatták és vele együtt
letartóztatták Deutsch Árpád feleségét is. Faragónál találtak egy levelet Friedrich István

miniszterelnök sajátkezű aláírásával, amelyben
Friedrich Faragó megbízhatóságát igazolja és
kijelenti, hogy érte erkölcsi és politikai tekintetben szavatosságot vállal.
A főkapitányságon Faragó kijelentette, hogy
nincs szó semmiféle merényretről. Amit Fiedrich merényletnek, nevez, az egészen más természetű dolog. Ő (t. i. Faragó) Friedrich
mátyásföldi gyárában dolgozott együtt Deutsch
Árpáddal, aki ott mint raktárnok " volt alkalmazva. A Friedrich-féle gyár hosszabb időn
át agyagot vásárolt a Wörner-gyárban és az
anyagot neki rendesen Huszka Aladár adta
át, aki a Wörner-gyárban volt alkalmazva és
aki
Deutschnak
és
Faragónak
minden
alkalommal
nagyobbmenyiségü
árut adott
át,
mint
a
Wörner-gyár
számlázott.
Deutsch pár hónappal ezelőtt elttint Budapestről és hogy biztonságba helyezze magát,
Bécsbe ment, ahonnan leküldött egy Patak
nevü embert Faragóhoz, akit felszólított,
hogy a Wörner-gyárra
vonatkozó
összes
bizonyítékokat küldjék el neki Bécsbe. Patak
Budapestre érkezve nem ment el Faragóhoz,
hanem elment Friedrichhez, közölte vele a
történteket és azt, hogy Deutsch mit tervez
ellene. Erre történt azután, hogy Friedrich
megjelent a rendőrségen és ellene elkövetett
merényletnek minősítve az ügyet, az eljárás
megindítását kérte. Faragónak e vallomása után
Szalay detektivföfelügyelő azonnal bement Nagy
Károly detektivíőnökhöz és közölte vele a
történteket, mire Nagy Károly a detektivfőfelügyelővel bement Mattyasovszky főkapitányhoz.
Rövid idő múlva kijött a főkapitánytól Szalay
főfelügyelő és azt mondotta az osztályban,
hogy az egész ügyet el kell simítani.
Faragót és Demschnét azonnal el kell bocsátani és meg kell nekik mondani, hogy a
saját érdekükben hallgassanak, nehogy a dologból bármi is nyilvánosságra kerüljön. Ez
az a Faragó—Deutsch-féle ügy, amelyet Károlyi
nyilt levele megemlít.
Mattyasovszky főkapitány Károlyi ujabb nyilt
levelére vonatkozólag nyilatkozatot tett és kijelentette, hogy ő sohase engedte magát magánérdekek által befolyásoltatni, családi érdekekre nem lehetett és nem is volt tekintettel.
Az egész ügy folyamán és a nyomozás vezetésével mindig azokat a fiszíviselőket bizta meg,
akiket erre a legalkalmasabbnak tartott. Bővebb
választ adni Károlyi levelére nem tart szükségesnek.

Friss libasültéi:, máj,

töpörtő, kocsonya és különféle uzsonnák
állandóan kapható A legfinomabb cukorkák,
fiislölt húsok, meleg tormás virsti és garantált Iriss
teavaj által iől ösmert

GüTTMANN R E N É E falatozójában
Telefon-szám 12—43. 202 Kelemtn-utca 7. az.

L e g a i k a l m a s a b b karácsonyi a jándéif f árgijaSi!
Legfinomabb illatszerek, kozmetikai
cikkek, eredeti kölni vizek, manikűrkészletek, fésűk, hajcsattok, utazókészletek, borotva-eszközök stb. 2830

GÁSPÁR Illatszertár
Széchenyi-tér 7. szám, Csongrádi-palota.

Nagy karácsonyi vásár báliselymek és batisztban.
KURUCSEV

Kosztümkelmék, barchettek, flanel! é s sephierek dus választékban.
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Csak kisebb békebizottság
utazik Párisba.
— A magyar béke ügye.
Budapest, december 13. A tegnapi jegyzéket és tesz majd javaslatot a móminisztertanács a békemegbizottak név- dosításra. A minisztertanács hangulata
sorát teljesen összeállította. A névsorban, után igen valószínű, hogy az utóbbi
mint uj nevek szerepelnek
Charmant álláspont fog érvényesülni és igy karáOszkár, volt bécsi követ és Peidl Gyula csony után alkalmasint egy kisebb maa szocialista-párt megbizottja. A béke- gyar bizottság indul Párisba, hogy az
bizottság kiküldésével szemben a kor- ötös tanácstól átvegye a magyar békemányban két álláspont vitázott egymás- szerződést.
sal. Az eredeti terv az volt, hogy az A csehek visszavonulása a demarkáegész, mintegy 70 tagot számláló deleciós vonalra.
gáció együtt menjen Neuillvbe és ott
Miskolc, december 13. December 12-ikén a
állandó tartózkodása alatt, mint Magyar- csehek
kiürítették Sátoraljaújhelyt. Ezzel egyország teljhatalmú bizottsága érintkezzék időben a határzárat ismét megszorították, ugy
és tárgyaljon az ötös bizottsággal. A hogy a demarkációs vonalon csak a prágai
tegnapi minisztertanácson az az állás- minisztérium engedélyével lehet átmenni. Csehpont is szóbakerült, hogy a korona- országból semmit sem szabad Tótföldre bevinni.
A polgári lakosság és a katonaság körében
valuta rettenetes diszázsiójára való tekin- észrevehető idegesség vett erőt. A keleti résztettel elegendő, ha néhány tagból álló ben a cseh tisztviselők általános rendeletet
kisebb bizottság utazik Párisba. Ez a kaptak, amely esetleges elszállításokra vonatkobizottság átveszi a békeszerződésnek zólag intézkedik. A fegyelem a eseh csapatok
amúgy is ultimátumszerűén hangzó pont- körében észrevehetően csökkent, ami abban
nyilvánul meg, hogy a lakosságot rendszeresen
jait, azután hazahozza és itt vitatja meg sanyargatják. A Tisza keleti partjain már csak
a nagybizottság, szakértőkkel együtt a kis utócsapatok állanak.

A papriha forgalma.
— A vegyvizsgáló-hivatal

közleménye. —

A szegedi vegyvizsgáló-hivatal vezetősége
pár nappal ezelőtt közleményt adott ki,, amely
a paprika termelésének és forgalmának kérdésével foglalkozott, válaszul arra a memorandumra, amelyet dr. Gerle Imre vezetésével a
szegedi termelők küldöttsége adott- áí a földmivelési kormánynak. A vegyvizsgáló vezetősége szükségesnek tartja az állami szoros felügyeletet ugy a termelés, mint a forgalom fölött, főképpen a hamisítások miatt. Dr. Csonka
Ferenc, a vegyvizsgáló-hivatal főnöke elmondotta, hogy amikor a hivatal megkezdte működését, a szegedi paprika nyolcvan százaléka
hamisított volt Dr. Csonka nem tartja valószínűnek a kormány paprika-rendeletének gyökeres
módosítását. A vegyvizsgáló vezetősége a múltkori közleményt most az alábbiakban folytatja:
A jelenlegi gyarló valutáris viszonyok mellett
a magyar paprika talán ideig-óráig felszínen
tudná magát tartani a spanyollal való versenyében, de vakondoklátókörü az a nézet, amely
magát azzal kecsegtetné, hogy a szegedi paprika
a jövő szabadversenyberi a spanyol-paprikával
szemben megtudná állani a helyét. Csak röviden utalni kell Pick Jenőnek spanyolországi
utijelentésére. A spanyolországi termelési viszonyok sokkalta kedvezőbbek, mert az éghajlat
ott mérsékelten meleg. A paprika termeléséhez
többek között nem kell melegágy, a spanyolpaprika tenyészideje a mienkének majd kétszerese. Kevesebb az üzemköltség és többet terem.
Ne álltassuk magunkat! Ha a pénzünk megjavul s ha a határok megnyílnak, a magyar
paprika exportja szenvedni fog a spanyolnak a
versenyétől. Ezért az állam már két évvel ezelőtt
megtett minden tőle telhetőt," hogy a paprika
jövőjét biztosítsa. Kalocsán paprikakisérleti állomást állított fel, mely hivatva lesz, hogy oly
fajtákat tenyésszen ki, melyek bő termésben a
spanyol-paprikával vetekednek. Talán még időelőtti a tudományos kísérletek szempontjából ez
a kijelentés, de örvendetes tény, hogy a kalocsai
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paprikakisérleti áliomás már eddig is olyan
paprikafajtákat tenyésztett ki, melyek a maximális termésnek kétszeresét adják. A kormány
már a tavasszal Fajszon, Faddon és Szegeden
szaporitótelepeket fog létesíteni, melyek a már
legbővebben termő fajtáknak elszaporitását
fogják eszközölni. Hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított az állam a mezőgazdasági
kísérleti intézményeknek, erre nézve felemiitjük,
hogy egy évvel ezelőtt 12 milliót szánt a kisérlefügyi intézményeknek, amiből a Szegeden
felállítandó mezőgazdasági intézet egymaga két
milliót kapott volna. A bolseviki rablógazdaság,
sajnos, ezt a pénzt is elorozta. De a kormány
a kommunista-kifosztás dacára sem ejtette el
a tervet, hogy a biztató eredményeket valóra
váltsa: Szegeden mezőgazdasági intézetet fog
felállítani, mely a magyar mezőgazdasági szakoktatás atyjának, Cserháti Sándornak már ezelőtt
15 évvel hangoztatott és szorgalmazott javaslatát hivatva lesz megvalósítani: az alföldi
mezőgazdasági intézetet.
Naiv hit tehát ily körülmények között nagy
állami „jövedelemről" beszélni, mikor a kormány milliós , befektetéseket, tetemes évi költségeket szán arra, hogy ezzel a termelési hozamot
javítsa s hogy a többtermelésből, az exportból
származó hasznot azoknak érdekére fordítsa,
akik a paprikával foglalkoznak.
De nemcsak a többtermelés teszi, indokolttá,
hogy a paprika állami kezelésbe vétessék. A
minőség is súlyosan latba esik. A szegedi
laboratórium évtizedeken át folytatott kitartó
munkája, részint piacának hozzáférhetősége tette
lehetővé, hogy a hamisitást kiirtsa. Sajnos,
Kalocsára ez nem mondhaíó, ott egyes falvak
a paprikahamisítási keresetszerűen űzik s ebból
élnek még ma is. Ezeknek a hamisítóknak
egyike is többet árt a magyar paprika hírnevének, mint amennyit ezernyi becsületes, dolgos
kéz produkálni képes. Oly társadalmi visaonyok között, ahol a hamisitást meggátló ellenőrzőnek a zugkupecek és méregkeverők a testi
épségét, életét veszélyeztetik, ahol a bezárást
nem tartják megszégyenítőnek, ilyen erkölcsi
nézetű társadalmi rétegek között balhit azt állí-
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tt.

tani, hogy a hamisítás keresetszerüségét a társadalom maga fogja kivetni, kiküszöbölni.
Szegeden sem a társadalom irtotta ki a hamisítást, amit a vegyvizsgáló-állomás és a rendőri büntető bíróság igazolhat. Ezt olyan fejlett
erkölcsi érzésű társadalom teheti, mint a svájci,
ahol az első ízben tettenért hamisítót Svájc
egész területén lehetetlenné teszik. Ott a hamisitó mindjárt felszedheti sátorfáját, hogy Svájcnak örökre bucsut mondjon, De ami áll Svájcra,
az sajnos nem áll nálunk, ahol minden hamisítónak, csempésznek, árdrágítónak és láncolatos kereskedőnek mindig akad kármentője,
védője.
Téves a memorandumnak az az állítása,
amely a termelőt, mint kárvallottat állítja be.
Illetékteleneknek érezzük magukat arra, hogy
a paprika termelése és forgalombahozása révén
a háború alatt szerzett vagyoni állapotok arányos
vagy aránytalan elosztódásának taglalásába
bocsátkozzunk; de a háború alatt a paprikából
szerzett vagyonok legyenek beszédes tanúi a
paprika jövedelmezőségére. Épp a jövedelmezőség keltette fel a nyereségvágy szélsőségét,
amint azt egy francia közmondás tartja, hogy
evés közben jön meg az étvágy. Nos! Ez az
étvágy az élelmezési mizériák ellenére is, sem
akar alábbhagyni. De ennek az étvágynak szükségszerű csökkenéséről egy arab közmondás
azt példázza, hogy Allah gondoskodott arról,
hogy a pálmák ne nőjjenek az égig! Ám, de
viszont az államnak legkevésbé sem célja az,
hogy a termelők a tisztességes, sőt lehető nagy
haszontól megfossza. Az állami kezelés a végeredményben hasznára lesz a gazdának, a kikészítőnek s az egész országnak.
Egyről ne feledkezzünk meg! Nem elég, hogy
egyesek emberfeletti munkát "Végeznek, hogy az
Alföld elmaradt mezőgazdasági viszonyai megjavuljanak. Ennél a kérdésnél minden épkézláb gazdának össze kell fognia megértéssel,
buzgalommal. A multak bűnét, mely az Alföldet
teljesen magára hagyta s az Alföld rovására,
kárára, a végekre helyezte a mezőgazdasági
intézményeket, tegyük mi jóvá azzal, hogyha
mindenünkből ki is fosztottak, éljünk azzal,
amink megmaradt még, éljünk a munkával.
Vigyük a termelést az Alföldön legalább odáig,
hogy elérjük Dunáníult. Kezdetnek is nagy
munka lesz.
í V
Kérjen
pí

CZ1NNER" CZALáMtT.
Minden jobb fdszety és csemege-Ö2lelben kapható.

Oszi és téli divat
Kosztümök, szőrmekabáiok, utazó, és estélyi ruhák legolcsóbban beszerezhetők

Z s o l n a i n á l
Széchenyi-tér 9. sz. (KoraHaozi ház.).
Telefon-szám 15—01.
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Telefon 15—01.

Magyar, német
és francia könyvek, Kölcsöndij
havonta 6 kor.
Zrinyi-u. 2. sz.
Telefon 12--80-

Karácsonyfa és újévre
Kosztümkelmék, selymek,
Crepdechinek és Barchettok
mélyen leszállított árban =

G e r ő é s Tabár

cégnél

Széchényi-tér /. szám.
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i f i ff ü k i l e g s z e b b n ő i fehérnemüek, női, férfi és gyermekharia._
JL nyák, chif fonok, batistok, zephyrek legnagyobb választékban

S O O S LAJOS saját készítésű fehérnemüek áruházában, Oroszlán- éa Iskola-u. sarkán,
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TELEFON, TÁVIRAT.
Windischgratz herceg tárgyalása
a lengyel kormánnyal.

Budapest, december 13. Windischgratz herceg Berlinből táviratozott, hogy tehnikai zavarok m att nem ölhetett repülőgépre és vasúton fog Berlinből Budapestre érkezni. Érdekes e hir kapcsán az Echo de Paris varsói
levelezőjének a jelentése,
amely szerint
Windischgratz Lajos herceg
ezidőszerint,
mint Károly excsászár meghatalmazottja, bizalmas misszióban Varsóban a lengyel kormánnyal tárgyal.

Uj népszövetség.
Bécsből jelentik a Corriere de la Sera-nak: Clemenceau Londonban azt javasolta, hogy védelmi
szövetséget létesítsenek, amelyben Angiián és
Franciaországon kivül Olaszország, Belgium,
Románia és Görögország is résztvenne.

Erélyes offenzíva Szovjetoroszország
ellen.
Parisból jelentik, hogy Szovjetoroszország
és az antant kőzött folytatott tárgyalásokon
szenzációs fordulat történt. A szövetségesek
a legutóbb elterjedt hírekkel teljes ellentétben

A nótás pap.
Irta: Várossy Gyula.
Meghalt rrovEmbör 5-én. Kálmán Lajosnak
született, a nép nótás papnak hivta, de ő irói
nevét Kálmánynak jegyezte, ahogyan azt a nép
kiejtette.
Szeged fia volt. Bölcsője a Maros-utcában
ringott. De Szeged városa nem becsülte meg
nagy szülöttét. Élt 67 évet s miután a haza
és a nagyvilág részére szellemi téren zajtalanul
dolgozott száz ember helyett, a világtól elhagyatva, keserűséggel szivében, az al.sóvárosi
Oltványi-uícai szegényes szobácskájában kilehelte nemes lelkét. Kincseket adott az emberiség nagy társadalmának, ő maga, mint a hajdani tudósok legtöbbje, otthon rongyos, az
utcán kopott ruíiában járt s napi 5 K 50
fillér nyugdijából tengette reggeltől estig munkában robotos életét. Ma a tudósok nem egészen igy élnek. E rémidők koldusával senki,
csak ápoló nővére és a Kisfaludy-Társaság
törődött. Ez utóbbi is elég szerényen.
Körülményei a papi pályára vitték, melyen
44 évét töltött el. Nagy tehetségével, ha szelídebb és alkalmazkodóbb egyéniség párosul,
itt fényesebb k^rriért is fuiiatott vo'na meg.
Makacs, folyton vitatkozó, mindenkit cáfoló és
igazságának tudatában ellenmondást el nem
viselő lelke egy egész élet munkáját áldozta a
magysr földért és magyar népért. Ez a hajlani
nem tudó természete nem ritkán kellemetlenségekbe sodorta és kevésszámú barátjait is
megapasztotta.
Ugy tudom, hogy e meg nem értett embernek, mert lelkéig igazán hozzáférni soha nem
tudtak, a sirig csak két megértő bsráija volt:
Löw Manó iskolatársa, a tudós főrabbi, kit
Szegeden létekor mindég meglátogatott és
1885-től én.
Érdekes első találkozásunkat, mely irói pályámra sorsdöntő lett, hálám koszorújaként idejegyzem. Fenti év őszén ő Szőregen, én Kiszomborban segédleikészkedtünk. Soha nem
láttuk egymást, de én úgynevezett bogarasságáról sok elrettentői* hallottam. — Ön Szabó
Endrének bjdapesti lapjában tárcákat ir, olvastam, — irta első levelöben hozzám — önnek
jövője van, holnaputánra nálam legyen. A talán
soha nem söpört szobájában a parancsolt idő-

elhatározták, hogy eré'yes offenzívát indítanak
az orosz bolseviki kormány el'en. Fontos,
hogy ebben az akcióban Japán vezetőszem
pet fog játszani. Clemenceau és Lloyd George
kőzött megállapodás fog Londonban létrejönni az akció keresztülvitelére vonatkozólag.

Tőzsde.
Budapest, december 13. A hausse-irányzat ma
fantasztikus arányokat öltött. Életveszélyes tolongás volt a tőzsdén, eladó alig mutatkozott,
mindenki venni akart."Magvar Hitel 1250' 10—
35, Osztrák 825—35, Jelzálog Bank 560—95,
Leszámítoló 750—700—15, Agrár 1110—85,
Kereskedelmi Bank 5480—520, Forgalmi Bank
625—27, Fabank 1910—73, Atlantica 3700—
800, Adria 6500, Levante 3400—2900, Conkordia 870—945, Országos Fatermelő 1400—
370, Victoria 2000—100, Gizella 840—900,
Naschitzi 8950, Urikányi 2375, Csákvári 1920—
60, Általános Részvény 4100 - 350, Salgó 2 4 6 0 580, Ganzgyár 5900—6200, Schlick 625—595,
Magnezit 3200—300, Papir 1100-150, Klotild
1100—40, Danica 3700—800. Valuta: A valutapiacon alig volt üzlet. Lei 409—12, Márka
3 3 3 - 4 1 , dollár 139—36.
ben ott voltain. És előttem ismeretlen írókról,
kritikusokról és irodalmi irányokról óraszámra
beszéli. Magának Szegeden a helye, végezte
beszédét s megfogva kezemet, bevitt Nagy
Sándorhoz, a Szegedi Hiradó szerkesztőjéhez.
Sok novellámon kivül itt jelent' meg az Apák
bűne kétkötetes és egy másik regényem. Bemutató sorok mellett ő küldte föl köteteimet a
pesti lapokhoz. Hogy a magyar irodalom terén
valamely pontocska lettem, ennek a nagy léleknek ielkesitésével és támogatásával, hatalmas
része van.
Vele nem volt soha bajom, kevés zökkenő
után, mindég megértettük egymást. De nem igy
a világ. Csak morzsányira is kevesen láthatták
be lelkének mérhetetlen kiücseií.
Ha Szeged városa az őszi hervadás minden
virágát is rászórta volna a szegé'iyes koporsóra,
nagy fia iránt tanúsított hidegségét el nem
takarhatta volna.
A nép ajkáról már igen fiatalon gyűjtögette
a költői és prózai anyagot. Gyűjtőhelye volt
szülőföldje, a Tisza és Temes folyók köze, de
elkalandozott a Maros mentére is. Mindenütt
ott járt, ahol szegedi telepesek laktak. Bejárta,
gyalog és kocsin, Torontál felső, Csanád nyugati részét; 60—70 községet. Anyagszerzése a
legközvetlenebb módon történt. Kápláni uj
helyére érkezvén, különböző helyeken volt ilyen
állása vagy tizenöt, rohamosan ismerkedett
meg az ottíakókkal s pár hét múlva az egész
falu apraja-nagyja neki dalolt, neki mesélt! Ki
pénzért, ki barátságból, ki a cél megértéséből.
Kálmány. pedig, a tájszólások kiejtésének hűségével, szórói-szóra följegyezte. Közben kérdezett,
biztatott, a gyermekeknek cukrot, süteményt
adott, a nófáíást és prózai előadást logikai
helyes mederbe terelte. Ha Dankó vele lehetett
volna, pár száz magyar dallamot meglehetett
volna az enyészettől menteni. Ezek elvesztek
Kálmány kótatudatlansága folytán.
A nép dalainak, románcainak, balladáinak és
minden fajtájú verseinek, valamint a népmeséknek, mondáknak, kiszólásoknak összegyűjtését
1875-től, nyugalomba menéséig, 1910-ig végezte. Tehát 35 esztendeig. A néplélek múltra
és jelenre vonatkozó minden irányú megnyilatkozását oly hangyaszorgalommal sem Ipolyi,
sem Kriza, sem Arany nem gyűjtötte össze,
mist ő. Ha valahol valamit megneszelt, sem
eső, sem hideg nem tartotta vissza. Órákat és
éjszakákat töltött kint a faluvégi rozzant vis-

Férfi, flu és gyermekruhák
l^dlcsTe:
OdiilZrö

Tör?rí
clfPIIU

6

DELMAQYARORS ZAQ

(ezelőttHolczer p i s h o ó r i i h ^ i o h o n
é s Abonyi)
I UIIdd[lUld/dUdN

kókban, a cigánysátrak közt, meséitette és
daloltatta, mert a vers jobban és igazabban
igy jutott eszébe az illetőknek, kint a pusztán
a csikósokat, gulyásokat, kanászokat. A mühelybelieket, az iskolásokat és cselédeket. Az urak
ajkához nem fordult, mert azokon az eredeti
népies és hamvas íz már megváltozhatott.
Nemcsak az anyag följegyzésében, hanem
annak megbirálásában, a külföldi közösség keresésében és elrendezésében nálánál lelkiismeretesebb embert nem ismertem. íróasztala honi
és külföldi papirosdarabka jegyzetekkel halomra volt födve. Azon csak ő és az Isten
tudott eligazodni. De nem is volt szabad azokhoz senkinek sem nyúlni. Szobája azért tetszett
rendetlennek és takarittatlannak. Minden szabad
percét a gyűjtésre, a folkrolizmusnak szentelte.
Tollát a halál ütötte ki reszkető kezéből.
Mintegy tiz önálló kötete jelent meg, közte
Koszorúk az Alföld vadvirágaiból, Szeged Népe,
Mondák és Mesék. Azontúl füzetekben a Boldogasszonyról, a Világalakulásról, a Gyermekijesztőkről és rablókról, a Csillagokról, Özönvízről stb. Utóbb az Orsz. Ethnográfiai-Társasaság és a Kisfaludy-Társaság kérte fel népies
anyagok földolgozására. Ezeknek élte végéig
tagja volt, de jogos-e vagy jogtalan méltatlankodásában 1883-ban kilépett a Dugonics-Társaságból, mert a rókusi piébánosságra pályázván, elhagyták a nagy embert bukni. Csak 30
szavazatot kapott a Szeged Népe szerzője. Azt
mondták r á : modortalan! Hát a nagyeszű
Kremminger és Dobó milyen volt?
Külföldön és a főváros tudományos köreiben
jobban ismerik, mint Szegeden, ki minden
írásában fajmagyar és fajszegedi volt, az alföldi
magyarság és a nemzetiség beolvasztása erdekében, toitával és szavával, egy életen át küzdött Szegedmegyéért és a szegedi püspökségért.
Ez ma is égetően aktuális s a hatóság és kormány figyelmébe ajánlom.
Ha Szeged érdemes fiaiból valaki szobrot érdemel, az Dankó nóíakirály meiiett a nótás
pap, aki maga nem énekelt, de Szeged nagyvidékének minden népies szellemi hagyományát
elénekeltette, elmeeéltette s hálátlan városának
és a müveit világnak közkincsül adva, meghalt
szegényen és földiéitől eltemeive.

IRODALOM
Az egyetlen verseskönyv.
(A N y u g a t uj számából.)

1. A Proletárdiktatúra hónapjai az irodalomban
a némaság hónapjai voltak. A lapoknak — pártlapokon kivül — meg kellett szünniök, meg kellett szűnni a Nyugat szívverésének is, mely évekeu át szinte a magyar irodalom szívverése volt.
Könyvek se jöttek ebben az időben — a kommunista-füzetek szürke és piszkos zápora ömlött
csak s egy-egy privilegizált pártiró szépirodalmi
dilettántizmusai számára akadt még legfeljebb
papiros.
Hogy a magyar szellem nem aludt egészen
ebben az időben sem : azt csak két könyv jegyzi
az utókor számára — az egyik Budapesten jött ki,
két vaskos kötetben, a külső" siker minden szép
jelével, a másik a messze Szegeden, vékony
füzetkében s mindmáig ismeretlen. Az egyik hangos könyv — a szó legjobb értelmében — a másik csöndes könyv. Az első a Szabó Dezső nagyszabású regénye, az Elsodort Falu, a másik a
a Juhász Gyula uj versesfüzete: „Ez az én
vérem."
2. Egyben megegyeznek: mind a kettő hangsúlyozottan magyar könyv s monumentum arról,
mennyire éppen a nemzeti érzést ébresztette fel
jobbjainkban a „nemzetközi" frakció uralma . . .
Ó nemes magyar faj 1 kit a háború — e „nemzeti" vérontás — nemzetközivé tett s a nemzetköziség zsarnoksága nemzetivé megint! Juhász
uj verseinek legszebbjei — épp ugy, mint a Szabó

Ízléses kivitelben

k é s z e n és m é r e t után

szerezhetők be. S z e g e d , Széchenyi-tér 2. szám.
Telefon-szám 258.
336
Külön mértékosztály.
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Dezső müve — mély magyarság feltörő vallomásai.
3. De nem akarok én most Juhász Gyula uj
könyvéről bírálatot irni még csak kijegyezni sem
azt a néhány gyönyörű költeményt, amely széppé
teszi, hogy az uj könyv, bár átlagában talán kevésbé egyenletesen szép a „Késő Szüret"-nél,
mégis a legkedvesebbek és legfontosabbak egyike
lesz a költő tisztelői előtt. Tulajdohképpen nem
is akartam mást, — mikor írni kezdtem e sorokat
— mínt köszöntést küldeni Budapest nevében
Szeged költőjének. Azt az üzenetet, amit ő, hü
társ, kér és vár mitőlünk... Mért kezembe akadt
kedves Juhász Gyulám, — ép oly véletlenül, mint
ez a kis könyved — tépett Ujságlapon — az a
legeslegírissebb versed is, amelyben üzensz nekünk (nekem névszerint is) és üzenetet vársz tőlünk szSgény pesti társaidtól. Ne irigyelj minket,
kinszénvedés helye móst ez a beteg, vonagló
országsziv.
4. ML'Anyire elvagyunk szakítva egymástól!
Csak véletlenül kapunk egymástól üzenetet: versfüzetet, tépett ujságlapot. . . Mégis egyek vagyunk a magyarságban, a Juhász Gyula nem
hogy magyar, mintSzabó Dezső. Mily mellékes ehhez képest "minden politika s irodalompolitika! Juhász Gyula politikai állásfoglalása
(mert vezércikket is hoztak a tépett ujságlapok,
tacitusi írást, mely kitűnő újságírónak vallja ezt a
költőt) — egészen ellentétes Szabó Dezsővel —
mennyire nem fontos ez 1 Hogyha „keresztény"
irodalomról esik szó: Juhász Gyula mégis a
tipikusan keresztény költő — hangjában, szava

KORZO-MOZ1 R.-T
Igazgató: VA5S SÁNDOR.
9 Telefon-szám 11—85. ffi
=
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Vasárnap, december 14-én.

Szenzációs magyar film!

Egy rabszolga története 4 felvonásban.

Irta Vajda ¿ászló. — Rendezte Korda
Sándor — Főszereplők:
Jamata . . . RflJNHI GÁBOR
Ninon
. . . i m Ha
Fordville márki Fenqvessij Emil
Az udvarló . , Vándor! Gusztáv

Előadások a hétköznapokon 4, 6 és 8
órakor, vasárnap 3, % 5, 6 és 8 órakor.
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lejtésében, gondolatának járásában Jmélyen keresztény — megtestesítője mindennek, amit ma
lelkileg ezen a szón értünk.
5. Bizony jobb lett volna a Juhász költészetéről
beszélni! Errőj a teljesen benső költészetről,
melynek szerény csöndességében s rokonszenves
hanyagságában van valami egészen modern módon tompamihályi, — mely annyira távol áll a
szavak és formák költészetétől, amennyire csak
lehet — annyira távol, hogy még a formák megvetését sem hangsúlyozna, hogy a külsőre valahogy figyelem ne essen, hogy forma és szó szinte
eltűnjön, elolvadjon jelentéktelenségében a meleg
érzés mellett. Juhász ezt a csodát látszik megoldani : hogyan lehet épen a forma igénytelenségével teremteni költészetet? A magyarsága is
egészen belül vah, tul formán és szavon — s
ilymód egészen más értelemben magyar művész,
mint például szegény Zempléni Árpád, aki épen
a formák és szavak magyarságának volt művésze
— falán utolsó nagy művésze á vers régi magyar
formáinak.
Babits Mihály.

HÍREK
— Hazajönnek a hadifoglyok Szerbiából.
Budapesti tudósítónk telefonálja: Belgrádból
jelentik: A hadügyminisztérium
elrendelte,
hogy a jugoszláv állam területén levő osztrákmagyar hadifoglyokat haladéktalanul küldjék
haza.
— Vallomás a Károlyi-féle forradalomról.
Budapesti tudósítónk telefonálja: A főkapitányságon kihallgatták dr. Grimm Aladár fővárosi
tanácsjegyzőt, a polgármesrer titkárát, aki a
Károlyi-fele forrjdalosfi első napjaiban tett
megfigyeléséről adott vallomást. A nemzeti
tanács ugyaais az első üléseit a városházán
tartotta és az ott szereplők különböző kijelentéseiről és magatartásáról tett vallomást dr.
Grimm, iratokat is csatolt vallomási jegyzőkönyvéhez, amelyeket a nemzeti tanács tagjai
készítettek, de később összetépve eldobták. E
papírszeleteket Grimm megőrizte és a rendőrséghez becsatoiía.
— Vasúti forgalom Olaszországgal. Bu'dapesti tudósítónk telefonálja: Miután a Jugoszláviával való vasúti forgalom felvétele egyre
jobban késik, a Déli Vasút legutóbb tárgyalásokat kezdett az olasz államvasutakkal a ia'iuti
forgalom felvételére, mivel Jugoszlávia még most
is elzárkózk előlünk. Valószínű, hogy a Déli
Vasút az olasz forgalmat Jugoszlávia kikerülésével Tarvis-Leobenen át fogja lebonyolítani.
— Az Otthon közgyűlése. A Szegedi Tisztviselők Otthona vasárnap, december 14-én délelőtt 10 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a
tisztújítás és alapszabályok módósitása tárgyában. A közgyűlés iránt rendkívül élénk az érdeklődés s így valószínű, hogy azon a tagok határozatképes számban fognak megjelenni.
— Teleki Pál programbeszéde. Gróf Teleki Pált a szegedi első kerület keresztény
nemzeli párti választói képviselőnek jelölték. Teleki vasárnap délelőit fél 11 órakor
a Tisza nagytermében larlja progiambeszédét.
— A kereskedők és iparosok karácsonyi
segélyakciója ügyében a kamara annak közzétételére kérte föl lapunkat, hogy az adományok
kellő módon és a számított mértékben gyűlnek,
15000 koronánál már is több áll rendelkezésre
s arra való tekintettel, hogy a gyűjtést néhány
nap alatt be kell fejezni, vasárnap d. e. 9 órától

7.

1 l-ig hivatalos órákat tart adományok átvételére.
A begyülő Összegeket a kamara nyilvánosan fogja
nyugtázni. A segélyre szorult iparosokat és kereskedőket; ezúton hivj'a fel, hogy segélyre való
előjegyzés érdekében kérvénnyel vagy személyesen jelentkezzenek a kamara irodájában a délelőtti órák alatt.
— Három kommunista bünpöre. Tegnap
fejezték be a terroristák vezéreinek bűnügyét. Ma
Szamuely Tibor három hóhérja állott a bíróság
elé. A tárgyalást Auer Károly táblabíró vezette.
Kohn-Kerekes terroristát 15 rendbeli gyilkosság
bűntettével vádolja, amelyeket Püspökladánybán,
Czegléden, Szolnokon, Kapuváron, Tornán,
Dunapatajon és Kalocsán követett él. Ezenkívül
kilencrendbeli rablás terheli a lelkét. A mástk
vádlott Stuhr Károly 65 rendbeli gyilkosság büntetőét ismerte be. Kovács Lajos vádlottat ötrendbeli gyilkosság és 3 rendbeli rablásért vonják
felelősségre. A három terrorista eleinte Csernyvel
együtt dolgozott, majd a megszökött Gábor József terroristavezér parancsára Püspökladányba
utaztak. Kohn-Kerekes egy csendőrtisztet és két
csendőrőrmestert rögtön agyonlövetett. Czegléden
Szamuelly parancsára egy vöröskatonát végzett ki. Szolnokon öt vöröskatonát, Kapuváron pedig hat ellenforradalmárt akasztottak föl.
A szeméjyi adatok fölvétele után Kohn lép először a bíróság elé. ki elnök megkérdezi, hogy
tudja-e, mivel vádolják. Kohn igennel felelt. Arra
a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, Kohn
néhány pillanatig habozött, azután azt válaszolta:
„Igen!" Kohn azzal védekezik, hogy ő csak parancsra gyilkolt. Majd ezeket mondta az elnök :
Azt is parancsolták magának, hogy az akasztott
embereket arculverje és az áldozatok hozzátartozóit odakényszeritse az akasztófa elé? Azt
kellett mondani a kötélen lógó apjának: „Alászolgája?" Kohn nem válaszolt. „Hány embert
végezett ki, Kohn?", kérdi tovább az elnök.
„Tizenötöt", felelte a vádlott. „Természetes, hogy
csak ennyire emlékezik", — mondja erre az elnök,
— „mert a vádirat ennyiről tud." „Még egyre
emlékezem", viszonzá a vádlott.
— Az iparosokat létérdekükben érintő fontos
ügyben az Ipartestület székházában értekezletre
hívja meg az Ipartestület vezetősége vasárnap,
13-án d. e. 9 órára, melyre az összes ipartestületi
tagokat okvetlen megjeleani kérjük.
— A szegény gyermekek felruházására
Grüner Géza 200, Grüner István 100 koronát
adományozott.
— A Szegedi Leányegylet az idő rövidsége
miatt ezúton értesiti tagjait, hogy vasárnap
délu'án 3 ór&kor Margit-utca 10. szám alatt
jelenjenek meg.
— A kecskeméti gyilkosságok. Kecskemétről jelentik, hogy a lajosmizsei erdőben
eddig 62 holttestet találtak. A holttestek egy
részét a tettesek elásták, másik részét lógni
hagyták a fákon. Valószínű, hogy ezeket a
szerencsétleneket a Héjas István földbirtokos
vezetése alatt garázdálkodó banda gyilkolta
meg. Kecskeméten és környékén naponta ujabb
áldozatokat találtak és a
meggyilkoltak
s.'áma megközelíti a százat. Jellemző, ijogy
a haramiák szervezője, Héjas István néhány
nappal ezelőtt Budapesten a Britannia-szállóban
tartózkodott. Az orgoványi határban megialált
áldozatok között 4 csendőrnek és 3 városi
rendőrnek hulláját is agnoszkáiták. A meggyilkolt
Fekete Adolf kereskedő özvegye egy újságírónak elmondotta, hogy két fia közül az egyik
elesett a háborúban, a másik, aki önként jelentkezett hadiszolgálatra, eltűnt. Férjét mindenki szerette Kecskeméten. 16-án éjjel két

Meleg tízóraik, választékos ebédek és va cso
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rák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és
töpörtő, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsök,
borok, pezsgők, likőrök, sör.
Szolid, tiszta és figyelmes kiszolgálás!
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Szeged, 1919 december 14
óra tájban zörgettek a lakásukban, kinyitották
az ajtót és 5—6 parasztruhába öltözött fegyveres ember állott előttük, akik kijelentették
Feketének, hogy letartóztatják. Fekeie 16 éves
leánya az álruhás emberek egyikében egy kecskeméti ügyvédet ismert fel. Kecskeméten egy
Politzer György nevü 17 éves fiút egy ember
kihivatott a kávéházból, átadott neki három
kardot és ráparancsolt, hogy egy másik ember
kiséretében vigye el egy házba. A ház udvarán
kísérője azzal adta át egy csapat felfegyverzett
embernek, hogy „hoztam egy zsidó gyereket,
aki kardot rejtegetett". Politzert három társával
elzárták, másnap addig verték, amig össze nem
esett. Másnap találta meg az apja vérbefagyva,
eszméletlenül.
— A villamosvasút kölcsöne. Közöltük,
hogy a villamosvasút részvénytársaság alkalmazottai fölmondáshan vannak, mert az üzem szünetelése alatt nem birják őket fizetni. A részvénytársaság a főispánhoz fordult s támogatását kérte
aziránt, hogy egymilliós kölcsönének fölvételéhez
a tanács adja hozzájárulását. Ujabb beadványban
közvetlenül a tanácstól is kérte ezt a villamosvasút igazgatósága. Dr. Szekerke Lajos tanácsnok
ezf a kérvényt azzal a javaslattal vitte a tanácsba,
hogy amennyiben a részvénytársaság visszafizeti
a városnak 85.670 korona tartozását, amit fizetéáek kiutalhatására kapott, továbbá, ha megfizeti
hátralékos közlekedési adójának a felét s a város
ellen benyújtott két perét visszavonja, akkor fölveheti a kölcsönt. A részvénytársaság engedélyt
kap a kölcsön fölvételére.
— A lebélyegzett pénzt sokan a magánforgalomban sem fogadják el, holott erre semmiféle rendelet sem intézkedik. Az állampénztárban nem fogadják el a lebélyegzett pénzeket s
ezért egyéb hivatalokban is visszautasítják. Az
állampénztárt a lebélyegzett pénz el nem fogadására egy miniszteri távirat utasitotta csak,
nem pedig országos érvényű, nyilvános rendelet.
Egyébként, amióta csak érvényes az osztrákmagyar bank szabadalma, a " közhivataloknak
nem szabad szándékosan megcsonkított, vagy
megváltoztatott, lebélyegzett, festékkel leöntött
bankjegyeket elfogadniok. Ezt a nagyon régi
érvényű rendeletet a pénzügyminiszter most
aktuálissá tette a szegedi állampénztárhoz intézett táviratával. Hogy miért, azt nem lehet
bizonyossággal tudni. A magánforgalomban
oktalanság el nem fogadni a lebélyegzett pénzt.
— A katonatisztek fizetésemelése. Budapesti tudósítónk telefonálja: A mostani kormány
belátta, hogy a mai tiszti fizetések nem állanak
arányban a rettenetes drágasággal. A tisztek fizetésrendezéséről addig is, inig a kérdést törvényhozás utján lehet rendezni, legközelebb rendelet
fog intézkedni.
— Gabona- é s lisztárak. Az árvizsgálóbizofiság a malmok k é r é s é r e 500 k o r o n á ban áltapitoita meg a rekvirált buza árát,
a rekvirált rozsét pedig 350 koronában. A
nullás búzaliszt ára 12 korona kilónkint, a
főzőiiszlé 9 K 40 fill., a kenvérliszté 4 K
00 fill., a k o r p á é 1 K 50 fill. A vám 18
százalék, porlás 2 százalék, a kiőrlés 75
százalék. A 72 százalékos e g y s é g e s rozsliszt á r a 5 K 50 fill., a r o z s k o r p á é 5 K 60
fill. A vám 23 százalék, a porlás 3 százalék.

E K K E R NOVEREK
NŐI DIVATTERMÜKET
Szent Miklós-uica 11. sz. alól

KÁRÁSZ-llTCA 9. SZÁM, 1. EM.
volt Délmagyarorszég szerkesztőségébe helyezték át
TELEFON-SZÁM 17-12.
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Fischer Testvérek

— Az egyetemi tanárok elhelyezése. A szegedi egyetem érdekében működő bizottság a hajléktalanná vált egyetemi tanárok elhelyezéséről is
gondoskodni fog" E célból szükebbkörü bizottságot rendelt ki, amelynek tagjai dr. Polgár Péter,
Kovács József, dr. Sinikó Elemér és dr. Tonelli
Sándor. A bizottság 35—40 lakásról kell, hogy
gondoskodjon, mivel az egyetem csak akkor lesz
Szegedre helyezhető, he ugy a tanárok, mint az
egyetem elhelyezése előre biztosítva lesz.

a rendezőség ingyen osztja ki a szegény gyermekek között. Csütörtökön, 18-án és pénteken 19-én
tartatnak meg az előadások.

— Értesítés. A Juhász József é s Társa
bútorüzlet t u l a j d o n o s a i : juhász József és
Deutsch Lajos értesilik a közönséget, hogy
Juhász József a cégből kilépett és igy a
Dugonics-tér 11. szám alatti bútorüzletet
Deutsch Lajos a saját h e v e aiaff togja t o vább vezetni, mig Juhász József a C s o n — Friedrich hadügyminisztert újból ki- grádi-sugáruí végén levő aszlalosmühelyt
hallgatták. Budapestről telefonálja tudósítónk: tartja fenn a saját neve alatt.
Margalits vizsgálóbíró tegnap újra kihallgatta
— A halálraítélt Cserny és Löbl kívánFriedrich hadügyminisztert, de erről a kihall- ságai. Budapestről telefonálja tudósítónk: Cserny
gatásról semmi sem került nyilvánosságra.
azzal a kéréssel fordult a főállamtigyészhez,
hogy letétjéből 500 koronát élelmezésének
megjavítására fordithassdh. Löbl pedig azt
MAGY. TUD'. SZÍNHÁZ.
kéri, hogy 750 korona letétjét menyasszonyá=
TELEFON 872.
=
nak adják ki. Mindkét kérést teljesítették. A
halálraítéltek részére síralomházul a Margit-körúti
fogház celláit fogják átalakítani.
Vasárnap, december 14-én.
— Chanuka-estély. A zsinagógai énekkar
december 16-án este fél 6 órakor a hitközség
nagytermében hangversenyt rendez. Kormosné
A Star-sorozat uj attrakciója. Radó Anna és Sandberg Mór főkántor magánénekszámokat, Weicherr Anna hegedűszólót ad
elő. Az énekkart Tennen Viktor vezényli. Az énekszámok közt dr. Löw Immánuel főrabbi élőadást tart.
— Minden k ö n y v u j d o n s á g 24 órával a
Egy házasság története 5 felvonásban — Rendezte:
budapesti megjelenése után kapható Szalay
BALOGH BÉLA. - A főszerepben LÓTH ILA.
könyvesboltjában Kigyó-utca 1. és az összes
árusító kocsiknál. Ugyanezen újdonságok a
kölcsönkönyvtárban is rendelkezésére állanak a
Finom, kimagasló művészettel megközönségnek.
alkotott f i l m a t t r a k c i ' ó !
— Az ipari villamosság egységárának megállapítása ellen tihakoztak az iparosok. Az ipari
Előadások d. u. 4, 6 és 8 órakor, vasárnap 2, *%
/ 4,
áram egységárát a világítási áraméval egysége5, 7 j 7 és 8 órakor.
sen 49 fillérben állapították meg, holott az
szeptember előtt 10 fillér volt. Az uj árat
— Arany, ezüst női ridikülök, arany, ezüst szeptember 22-éig visszamenőleg kell megcigarettatárcák, brilliár.s ékszerek nagy vá- fizetni. Főleg ezt tarlják sérelmesnek az iparolasztékban, ösmert szolid árak mellett Bach sok, mert a visszamenő nagyobb árat nem
utóda, Kun Jenő ékszerésznél, Széchenyi-tér 2. háríthatják át a megrendelőkre. Szombaton
küldöttségben kérték az iparosok az egységár
— Mesedélután a színházban. A mese- megváltoztatását a polgármestertől, aki azt
délután próbái már annyira előrehaladtak, hogy igérte, hogy a kérelmet a méltányosság alapján
kész munka várja a nagyközönséget, fölgyúl a
pompás karácsonyfa, az angyalok táncot lejtenek, j újból megfontolja.
— S a j á t készítésű szobaberendezések, háannyi meglepetés és látványosság várja a gyeruriszobák, konyhaberendezémekeket, hogy emléke hosszú időre felejthetetlen lók, ebédlők,
marad. A szereplők teljes névsorát plakátok hir- sek olcsón, készen beszerezhetők Kakuszi
detik mindenfelé. Ünnepélyessé teszi a délutánt müasztalosnál, Tisza Lajos-körut, dr. Grófpalota.
290
Vályi Nagy Géza tüzérfőhadnagy ez alkalomra
irt Prológusa, amelyet a népszerű költő szemé— Legújabb kész női téli kabátok stb.
lyesen ad elő. Jegyek már hétfőtől kezdve vált- Női és férfi kabát és ruha
gyapjúszövetek,
hatók a szinház pénztáránál. Helyárak a rende- plüssök stb. mérsékelt árban Reményiné divatsek. Körszék végig 10 korona. A karzat jegyeit háza Szeged, Széchenyi-tér 2., főposta mellett.

URANIA

A BABA.

E g y v a | | o n valódi R I Z A B A D I E
m

=31 £ £

nlkoíinmenfes

2-es és
és fekete Club szivarkapapir érkezett a MBDI SPEG1HLITE hygiénikus szivarkahüvely
3-as számú S * l V a i r i a i l U V C í i y főraktárába Szeged, Jókai-utca I I . Telefon 15—20. Eladás naguban és kicsinyben.

Szeged, 1919. december

14 DÉLMAGYARORSZAG

Hölgyfodrasz
,és m a . n j k ü r s z a l o n
G A S K Ó BÉLA é s tiOFFMAÍJiNf 3
ISKOLA-UTCA 7.

333

TELEFON 10-61.

grammonként 22—24 koronáért. — Régi
'arany pénzért gr.-ként 36 koronái fizeie'

Sásp Ferenc S&ö6kS2er K o t o r t a

2.

Óra, ékszer, gramofon lemez,
zseblámpa, öngyújtó a legolcsóbb
árakon. Régi arany és eziWpénzi cs tört
aranyat légma'gá- lEjUTi TAnnof ÓMS-

sabb áron vesz

IUII1 dllíoGl mester

Kölcsey-utca 7. az = Óra- és ékszerjavitás
jótállás mellett.
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Szepí, Stella-tér. <> Wmm
Vasárnap, december 14-én.

Itt először!

Itt előszörI

A z utolsó riport

Nagy bűnügyi dráma négy felvonásban. Marlitt E.
regénye filmen. — Ezt megelőzi egy ''

Vígjáték szenzáció
3 felvonásban.
Előadások köznap d. u. 4, 6, 8 órakori
Vasárnap délután 2 órától.

SZÍNHÁZ, m ű v é s z é t
HETI

MŰSOR»

Vasárnap délután: Stambul rózsája, operett.
Vasárnap este: Sz. Tóvölgyi Margit vendégfelléptével
Magdolna, paraszttragédia.
Hétfő: Cigánybáró, operett. Premierbérlet B. 20.
Hétfő: Cigánybáró, operett. Premierbérlet B. 20.
Kedd: A legszebb kaland, vígjáték. Bérletszünet.
Szerda: Lili bárónő, operett. Bérletszünet.
Csütörtök: Aranyember, szinmü. Bérletszünet.
Péntek: Erdészleány, operett. Premierbérlet A. 21. sz.
Szombat: Erdészleány, operett. Premierbérlet B. 21. sz.
Vasárnap délután: Vasgyáros, szinmü.
Vasárnap este : Erdészleány, operett. Bérletszünet.
Hétfő: Erdészleány, operett. Bérletszünet.

* Az erdészleány. A színházi iroda jelenti:
Hosszú pihentetés után pénteken kerül színre.
A tűzről pattant, de mégis szentimentális naiv
osztrák leány idil ikus szerelmi története II.
József császárral, annak idején valóságos
szenzációt keltett, nemcsak bájos, fehér meséje,
han?m fülbemászó zenéje foiytán is, amelyben
Jarnó Jenő színpadi szerző néven szereplő
magyar születésü zeneszerző magyarságát is
érvényre juttatja pattogó ritmikus csárdások
által. A darab telve van poétikus jelenetekkel
és amellelt a humor is bőven van képviselve,
különösen a császári udvarban csúszó mászó
udvaroncok és tányérnyalók kifigurázásával.
A címszerepet Viola Margit játsza és teljes
ambícióval készül rá, hogy ezen alakításával
felejthetetlen emléket alkosson magának a
szegediek szivébe. A szerep sokoldalúsága bő
alkalmat nyújt neki, hogy ugy temperamentumát, mint egész érzelmi skáláját a siker
érdekében csillogtassa. II. József császárt 24
éves korában Gáspár László alakítja és sikerülni fog neki az annyira félreismert császár
jóságos jóakaratú, becsületes szándékú lelkü-

letének híveket szerezni. Karácsonyi Ilynek a
szerelmes grófleány szerepében alkalma nyilik
hangját csillogtatni. Déry Rózsi, mint kóbor
cigányleány egy, a Cinka Pannihoz hasonló
alakban csábítja csárdás-táncolásra a magyargyűlölő osztrák leányt. Deréki, mint a magát
magas udvari hivatalnoknak kijátszó szabólegény, Nyárai Rezső, mint udvarmester,
Hejtai Nelly, mint palotahölgy az akko^!
udvari szokások félszegségének és alakoskodásainak karikatúrái, fognak kacajokat kiváltani. Torma Zsiga a becsületes magyar jószágigazgató alakiát teszi rokonszenvessé. Egyébként az egész személyzet is a legnagyobb
ambícióval és gonddal készül az előadásra és
így remélhető, hogy nemesije az osztrák leány
hódol meg a darabban a magyar vőlegénynek, hanem a magyar közönség rokonszenvét
és elismerését is elnyeri az osztrák leány.
* A legszebb kaland. A színházi iroda jelenti:
Tekintettel az osztatlan sikerre, A legszebb
kaland az idei szezon vígjáték-slágere, amelynek előadásain a közönség ki nem jött a
kacagásból, kerül színre kedden az első
szereposztásban.
* Lili bárónő — szerdán. A s?inházi iroda
jelenti: Az idei évad operett-slágerét, a Lili
bárónőt tűzte ki az igazgatóság. Ez lesz az
operett nyolcadik előadása. Tekintettel arra,
hogy az operett eddig zsúfolt házak mellett
aratta osztatlan sikereit, remélhető, hogy
rövid időn belől meg fogja érni a 25 ík
előadás jubileumát, ami annál örvendetesebb,
mivel a szerző, Huszka Jenő szegedi ember.
Az előadáson most is Karácsonyi Ily, Viola
Margit, Dalnoki Tessa, Deréki János, Sugár
Gyula, Nyárai Rezső, Jávor Antal játszák a
főszerepeket.
* Aranyember reprize — csütörtökön. A
színházi iroda jelenti: Halhatatlan Jókai Mór
világszerte ismert regényéből átdolgozott Aranyembernek lesz ez idényben első előadása.
Levetinczi Tímár Mihályt, az aranyembert
Hídvégi Ernő játsza ezúttal először Szegeden
és ebben férfiasságának és érzelmi skálájának
egész erejét érvényesítheti. Tímeát Pogány
Irén, ez a fiatal művésznő játsza és bizonnyal
újra tanújelét fogja adni kvalitásainak, melynek alapján benne a műértők a közeljövő
egyik drámai starját látják. Aíhália Etsy Emília
művészi alakítása, melyet a szegedi közönség
már többször méltányolt. Deák Flóra Tímea
szerepében fogja egyéni báját és fiatalságát
önteni. Krisztyán Tódor, az elzüllött gavallérban Gáspár László fog, dacára óriási elfoglaltságának, művészetet nyújtani. Kadisát, a
csábitó tisztet most is László Tivadar személyesiti. Heltai Nelly, mint Brazovicsné, Békésy
Antal, mint Brazovics képviselik a vidámságot.
Uti Giza, Szilágyi Aladár, Radnai János,
Jávor Antal. Bende László egészítik ki a
drámai együtte.t.

II J1 lPXA nMi lI lAn
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¥AGY. TUD. SZÍNHÁZ

=

TELEFON 672.

=

Hétfőn és kedden, dec. 15. és 16-án.

Hz olasz Illmgijirfás gyöngyei

Dráma 4 felvonásban.

Izgalmas és művészi szemponto t ból különleges attrakció! o
Előadások 4, 6 és 8 órakor.

Óráját és ékszereit
javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. Szolid árak! Órákban
és ékszerekben nagy rakiár.
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F I S C H E R K-

= 0 R Í°ELLElT E " A i

KOSZORÚK
élő- és művirágok

=

nagy választékban

=

K ö r m e n d i n é virágosboltjában
Széchenyi-tér 15. Kiss D.-palota. Telefon 11-78.

Ékszerkésziíő és örajavitó

i m u U a I i i 1 > rendeztem be Széchenyi-tér 9.,
m i J n f i l V Í (Korzó-mozi házban.) - Legtöbb
1 • 1 w 11 v 1 J 1 s z a k m u n k á s t foglalkoztató, kiválóan berendezett figyelmet érdemlő nagy műhelyemben karikagyűrűk legolcsóbban készülnek,
műhelyemben előállítva. — Tört aranyat, zálog-

« Deutsch Imre.

Paral-buífet

Szeged, Széchenyi-tér 5. sz.g

SZEGEDI FESTOMUNKÁSOK
TERIHELÖ SZÖVETKEZETE

J g g j g ^ — ^ ¡ ¡ ^

^FEKETESHS-UTCR 22. (Hz udvarban). II és szobafestést elsőrendű kivitelben.

Játékukban E S a t

nagy karácsonyi vásár

H A T V A N I J E N Ő r ö v i d á r u h á z á b a n , Dugonics-tér 5. (Rőmer mellett.)

Ha

lakásán bárminemű

gázszerelés vagij javifás

szükséges, forduljon bizalommal hozzám, mert a legegyszerűbbtől a legkomplikáltabb munkákat szakaze-

san^észitem^jM

K o v á t S JÓZSef

völígázgi/ári Íöszeíelő Korona-u. 13.

Megérifeitel a karácsonyi képes- é$ mesekönyvek,
ifjúsági iratok, a nagy karácsonyi zenealbumok. Képes levelező-lapok, levélpapirok, albumok, emlékkönyvek és

I ^ ^ t t q ^ ^ c
^ r - » rri V
-TVvJ V C l L / O n . t ? I l l
l i V
5 könyv- és papirkereskedésében s

egyéb könyv- és papíráruk ^ft-xt-t^t^

Szeged, Kölesey-u 4.

aoa

Telefon 10-45.

DELM AGYARORSZAQ5

Szeged, 1919 december 18.
RTE SITliM nagyérdemű pácienseimét, hogy fogászati működésemet,
amelyei anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

É

BARTA

ÁGOSTON

FOGMÜTERME

KIOYÓ-UTCA 1. O

A szent fogadadalom cimmel az Uránia
liétfőn és kedden egy egészen különleges és
értékes olasz filmattrakciót mutat be, amelynek pompás felvételei és kitűnő színészei a
legtökéletesebb művészi élvezetet nyújtják a
közönségnek.
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Omega, Tavannes Watsch, Doxa stb.
Schweizi zseb és karóra, fali és ébresztő

óra pontosan szabá-

lyozva o l c s ó
===== kapható

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

TELEFON 13-64.

Joachim Károly

írógép és National
C a S S a mechanika!

órásmesternél
Széchenyi-tér 5. sz. alatt.
Elsőrendű javítóműhely. = Aranyat, ezüstöt
magas áron veszek.

üzlet

Mindennemű Írógépek és National {Ellenőrző)
Cassa javítását és évi jókarban tartását elvállalom. Sikerüli legjobb minőségű irógépszallagot és carbon-copirpapirokat beszerezném. —
Telefoniendelési azonnal szállitom.
•

KELEMEN

Szegedi Tábla, Törvényszék és Járásbíróságon
Írógép műszerésze.* Somogy i-ntca 24. szám.
Telefon-szám 1322.
221

KORZÓ-MOZI RT.
igazgató: VASS SÁNDOR.
+ Telefonszám : 11—85.

— Kérem a 13-08-afI
— Mii, mással beszél?!
— Ezí a számol már sohasem lehel k a p n i ? ! . . .
— Nem kérem, mert ez a szám Szeged
és környéke legjobb és legkipróbáltabb
kereskedelmi ügynökségének telefon-száma,
amely állandóan el van foglalva. Mert, ha
bárki eladni, vagy venni akar házat, birtokot, vagy egyéb ingatlant, avagy gyorsan
akar lebonyolítani bármiféle kereskedelmi
ügyletet, az mind csak ezt a számot hivja
s jelentkezik
220

Főszereplők:

: -

kereskedelmi ügynöksége

Mary Ann
Yinn . .
Lancolot .
Leadbetterné
Rosie . .
Tiszteletes

Főszereplők:

LENKEFFY ICA
GYÁRFÁS DEZSŐ
Uray Tivadar
Haraszthy Hermin
Somogyi Nusi
Szőreghy Gyula

Előadások 4, 6 és 8 órakor.

MOZI
Or&nia műsora.
Vasárnap, december 12-től—14-ig: A baba.
Egy házasság története 5 részben. A főszerepben: Lóth íla. A Star-filmgyár újdonsága.
Hétfőn és kedden, december 15-én és 16-án:
A szent fogadalom. Olasz attrakció 4 felvonásban.
Szerdán és csütörtökön, december 17-én és
18-án: A rejtély. Bünügyi dráma 4 felvonásban. A főszerepben: Ressel Erla.
Péntektől—vasárnapig, december 19-től 21-ig:
Jön a mezőn át . . . Dráma 4 részben. A
Star-filmgyár újdonsága. A főszerepben Lóth
11a és Fenyő Érni.

klíSit BALDOGH SÁNDOR

kárpitos-mester Kossuth L.-sugárut 6. Telefon 12—03.

Szobafestő és mázoló
292

MODERN KIVITEL!

Butorszükségletét

i f ET Q £ T i C ® s i p a r m ű v é s z e t i
I \ L L I
E L f V munkák e l a d á s a a

ic gjutányosabban beszerezheti

SZÉCHENYI-TÉR 5.

Vigjáték 4 felvonásban.

Diszpárnák művészies kivitelben
kaphatók és montirozásokat ol-

Margii-ufca 28. szám, I. em. 10.

LEIEM G
IA és GYÁRFÁS DEZSŐ

Juliette.

Á h

3UTÁNYOS ÁRAK!

VIRÁGHÁZBAN

Zangwili világhírű MARY A N N
===== cimű regénye után r——

Karácsonyi és újévi aján-

CSONKA MIHÁLY BRPSLg

KÖVESIBÉLA

Hétfőn, kedden és szerdán,
december 14., 15. és 16-án.

áron

160

WINKLER

SÁNDOR

bútor- é s régiségkereskedőnél

TELEFON 17-07.

Vízvezetéki javításokat,

195

Mikszáth Kálmán-u. 6. = Telefon 15-06.

Legolcsóbb beszerzési forrás!

fürdőszoba berendezéseket keszi't

iskolahegedűkben, valamint az összes
h a n g s z e r e k b e n és alkatrészekben

FnriFí

BABÓS SÁNDOR ÜTSZIt*

1 U V J L L

utca 8. szám.

FHF
175

L-.

Ipartelep: Török-utca

2.

Mintaraktár: Takaréktár-

Telefon 6—45- és 1 0 - 4 5 . szám.

Kelemen ¿József

Iskola-utca 8.

157

Szolid árak.

szállítási és fuvarozásig vállalat
206
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 20. szám.

Legszebb élő- és
művirág csokrok

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

164

Ha im\mi akar

és koszorúk olcsón, Ízléses kivitelben
kaphatók VÖRÖS STEFÁNIA, Horváth K.
utóda cég virágüzletében, Kárász-u. 11.

159

¡MIM,

készíttesse ruháit

218

Fülöp szabónál, Szenfháromság-u. 5.

Szivarkahüvelu,

cigarettapapír különféle minőségben, legolcsóbb beszerzési forrása Iskola-u. 22. sz. a. dohánytőzsde
822

BRAUN

z

168
sineg,
sák, ponyva, kötéláru

Hesser és Buchwald cégnél (Tisza Lajos-körut, az
uj ref. palotában) a legjutányosabban szerezhetők be.

A leolcsitb és M i mmat fel
Orincsák
a Szegedi Női Szabómunkások
és Munkásnők divattermében.

ÍM

A régi árakból 29 ( l á z a i é i t áreagadnéajr. — E l a S r a a d l
• a a b a a r S t — Báatya-atea 5. szám. Kaaa-ltáTáház a i a l l a t t .

JÁNOS

hangszerkészítő telepe Szeged, Kárász-u. 15.
Az összes hangszerek és beszélőgépek legnagyobb
raktára. Javítások szakszerűen és gyorsan készülnek

Miklósné

virágüzlete Széchenyi-tér 17.
213
* Állandóan a legszebb élő virágok kaphatók. *
Csokrokat, koszorúkat élő- és művirágokból megrendelésre készít.
Telefon 15 67. lakás.

Sok pénzt takarít meg,
TELEFON

5—24.

a Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.

« S o m o g y i - u t c a 20. s z á m . ( F e k e t e h á z . )

4

Szeged,* 1919 december 17.

DELMAGYARORSZAQ

BÜRGONVA
Hléja 3 Corona»

9

B

.»«.!
V a l .
'

ElsorendD trapista sajt Hi2 felvágottak, szardínia.
Szöllő, g y ü m ö l c s stb. kap-

ai országosan elismert Leinzinger-féle. Ara 4 kor.
Kapható: Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged,
Széchenvl-tér.
153

de

Hánival szemben. = = = = =

a Városi Központi Tejcsarnok R.-T,

Szives pártfogást kér

o o o o o o o o o o o o o o o o o

PÉTERFYFERENCNÉ
Kelemen-utca 2. g?ám.

302

VARGA MIHÁLY

2837
325

TÓTH TESTVEREK
ELSŐRENDŰ

I 6 a

hatók. É l e l m i s z e r ü z l e t „A 16 f a l a t h o z "

Kapható

fióktejcsarnokaiban.

iegiobb híjfesfo

Édes tejszínből készült legfinomabb németcsernyei

URI É S NŐI CIPÉSZETÜK

BARBULJÁNOS
DIVATÁRUHÁZA
*

FEKETESAS - UTCA

kötélgyárosnál

KELETI-PALOTA, GAMBRINUS MELLETT.

*

297

Legolcsóbb árak rőfös

Lakatosmühely megnyitás! S

A n. é- közönség szives tudomásásra hozom,
hogy Kigyó-utca 4. sz. a. Jakatosmllhclyt nyitottam. E szakmához tartozó munkát szakszerűen
és jutányosán eszközlök. — Szives pártfogást kér
tisztelettel: BENEDEK ANTAL, lakatosmester.

na

bb

ICn^nf ^y°

I \ V O v v mennyiségben

darálásra elfogad
a

1 i s z a-m

Vám-iér 6. sz.

2829

a l o m .
Telefon 15—07.

BABOS Áf^PÁD
specialista órás

SZEGED

Oroszlán-u. 21.

Óra, ékszerraktár és javítóműhely.
Öreg arany tárgyak b e v á l t á s a .
329
Finom órák szabályozása a legnagyobb pontosságba.

Tűzkövek,

öngijujíók,

karbidlámpák,
zseblámpák,
a r a n y e l e m friss
töltésben kapható

Szántó Sándor

gépraktárában
Kiss D.-palota. 244

Rácz Géza
236

fogmiiterme

Szeged, Mikszáth Kálmán-utca és
Valéria-tér sarok (Bokor-ház.)
=

fERENCZy Lilly
0 0

női divatszalon

oo

Sándor-utca 10. sz. (Felsőváros.)
Elvállal női é s gyermekruhák, costümök és
minden e s z a k m á b a v á g ó munkák készítését a l e g ú j a b b divat szerint jutányos áron.

és r ö v i d á r u

igazolványba

való fényképek egy félóra alatt készülnek
S I M O N Y I fényképésznél
Korzó-kávéház mellett. Somogyi-utca 24. az.
Első Szegedi

Irógépjavlíó

KELLER A

TnnirAnpjr keveset használlak és ujak állandóan
l l U g u j l ü l raktáron, leírások és javítások speciális .üakmunkások által soron kívül is eszközöltetnek. Angol eredeti festékszalagokat telefonhívásra
azonnal szállítunk.
163

cikkekben.

Kérem a cégre Ogyelnll "«a

üTiiiikciii-kllliliEisifEit

Köpeny, kosztümöket és francia ruhákat készit Tóth László és Társa

készítője

Lusteiner

245

Dezső
Jlä

uri é 5 női cipész Korona-utca 15. (Bokor-palota.)

F e l s í t U i a p a r t 22., I. cm. Ugycnott tanulólány felvétetik. 318

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOO

piüs- és bársomjkabáfok gőzölése,

szőrmék, boák, muffok tisztítása b a n I S t

T* . m r^rr.esi

kelmefestő és vegiitlszlifó ipartelepén

Kazinczy-u. 14. Fióküzletek: Gizella-tér 3. és Mikszát Kálmán-u. 9. (Valéria-térés paprikapiac sarok.) Telefon 10—75.
¡83

Meleg posztóetpők

filzlalppal, házi
papucsok,
u f a z ó k o s a r a k , k e f e á r u k é s e g y é b h á z t a r t á s i c i k k e k legolcsóbban beszerezhetők

Károlyi-utcai bazárban

(Fekeiesas-épüiei)
186

Telefon 14-95.

Eísoren^Q k á r p i t o s tvtüheiyemhefi

217

kizárólag modern kárpitos bútorok készülnek a legfinomabb kidolgozásban. B ő r b u t o r c k
á t f e s t é s é t és mindennemű kézimunkák •montirozáaát vállalom. Felhívom a í. közönséget,
hogy munkámat üzletembán megtekintse mindéin vásárlási kényszer nélkül. Mindennemű felvilágosítással dij- j \ / [ ^ \ ] V l
H l l K ^ y i " k á r P i í 0 5 é s díszítő,
talanul szolgálok I V I U M I U l J L C / i
1 kJC?I
L Báshja-u. 9. Teleion 13-11

SÖHAFFER ICI
Petőfi S á n d o r - s u g á r u t 25. sz. S c h a f f e r - h á z b a n
T E L E F O N 3—33.
330
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SZEGED.

KÖLCStY-UTCA

D. M. C.
OvntiGOÍíS ám\t\
UOdöölU

X"

aiarv,

SZEGED

10

megnyitotta.

SZÁM

TELEFON

3-33

ALATT

Fischer Izsónál
Se; mek

y

»

Gre

P®

de

ra-

N

Schinek, fe- divatáru-kereskedőnél,
Bäsch Älbeit
206

hérgrenadin, szövetek, Barchetok

K Ö L C S E Y - U T C A 10. S Z Á M

ALATT.

C
Z
^
J>
>
•si

N e m u l a s s z a el a

Vállalat

íelefc? QR3
Telefon QfiQ
Ü W
— Ü U U SZÉCHENYI-TÉR 8.

XXXXXXX50000000CXX
321

N
<

HrcMépes

mindennemtPKENDER, KÖTÉL ZSINEG,
ZSÁK, PONYVA, es HÁLÓK jutányos
GYÁRI áron kaphatók. = Telefon 469.

16.

PUSPOK-TÉR ÉS HÉREI-UTCfl SHROK.

Szeged,

KARÁCSONYI NAGY VÁSÁRT
megtekinteni a fi A T T Y U-drogériában

->van-síoit Mnjcknnr P.

TISZA LAJOS-KÖRUT. 73. — TELEFON 341.
T*r»r, aiödal könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sogárui 1.

187

