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SZEGED, augusztus 17.

Ára I k o r o n a .

Megjelenik naponkint délután.

A lengyelekre nézve
kedvezően alakul a v a r s ó i csata.

(CVS.)

Európa kultúrájának ezeréves végzettel megvert
ezeréves dicsőséggel körülglóriázott
védőbástyájaképen itt állunk mi,
szegény, háborúban legyengült, forradalmakban elerőtlenedett magyar
nemzet. A szivünkben bizalom él,
lelkesedés és áldozatkészség lobog
Háború, forradalmak, vörös rémség
ellenére élünk, megéltünk és élni
akarunk.

meg.
nyugvással nézünk ennen-lelkünkbe:
a magyar nemzet ujabb áldozatra,
ujabb szenvedésekre kész lelkébe.
Jöjjön akármi, szakadjon reánk bármely veszedelem, a magyar nemzet
szembenéz, a magyar nemzet meg
dacol vele.
Régi harcos erényünk, régi magunkbizalma, régi honszerelmünk meg
ifjodva, megújhodva, megerösödve
került ki a mult esztendő nemzetégéséből.
Gyönyörűen, ragyogóan repül fel
a légbe a Turul madár, csőrében
Atilla kardja . . . Hová száll ? merre
száll ? . . Elszáll Napkeletnek, — elszáll a Kárpátok égbenyúló bérceire...
Leszáll ott a hegyek ormán... Atilla
kardja ott fekszik előtte... Atilla
kardjának éles, fényes, pengéjén
megcsillan a napsugár... Látjuk
csillogását,
értjük
csillanását...
Atilla kardjának éles villanása
mégis elér hozzánk, elér a magyar
nemzethez és vigasztal és bátorít
minket.
Vörös veszedelem, vészes világégés
nem aggaszt, nem félemiit meg.
Ott, a Kárpátok bércin, ott az
egekbe nyúló, Isten-adta védőbástyánkon olt fekszik Atilla kardja . . .
Odavitte a Turul-madár, őrzi azt a
Turul madár... És ha jön a veszedelem, ha fenyeget a világégés, onnan,
a Kárpátok gerincéről verjük a veszedelmet vissza... Atilla fényes
kardját két marokra fogva megvédi
majd a magyar nemzet ezeréves
határát még akkor is, ha a nyugati
diplomácia le is akarja kötni a kezét.
A magunk megvédése olyan szent,
olyan igaz jogank, hogy abba senkinek sem lehet beleszólása.
És Burópa még örülhet, hiszen a
magunk megvédésével őket védjük
meg most is, mint mindig, mint
tzeréve állandóan.

BÉCS, aug. 17. A Neue Freie Pressének
jelentik Varsóból magánforrásból : A csata első napja a lengyelekre nézve meglehetősen kedvezően
végződött és mindenesetre megmutatta, hogy Varsót nem lehet
olyan
könnyen megszállni,
mint a szovjet-hadseregek főhadiszállásán hitték.
Lehet mondani, hogy az ellenség a saját támadásának megkezdése
óta tegnap első izben kénytelen volt megállani.
Radzvmmínt estefelé
visszafoglalták
a lengyelek. Ugy látszik, a lengyel hadvezetőség ismét
erősen tartja kezében a hadsereg vezetését. Egyes ezredek kivételével,
mint például a II. hadosztály, melynek támadásában nincs lendület
és védekezéséből
hiányzik
a kitartás,
a lengyel hadsereg többi
része nagyon
szépen viselkedik.
Ugy a lengyelek, mint a
többi
tisztek, akikkel
a
tudósitó
Varsóban
beszélgetett,
egyetértenek
abban, hogy a Varsó körűi megkezdett döntő csata, ha meglepő áttörés,
v?gy hasonló esemény nem történik, a harc még több napig eltarthat.
Egyáltalán nem igaz, hogy Varsóban pánik támadt volna. Igaza volt
annak az angol újságírónak, aki azt mondta, hogy Varsó városa most
olyan, mintha nem ádáz harc dúlna körülölte, hanem nagygyakorlatot
tartanának. Az elterjedt hírekkel szemben megállapítható, hogy a lengyel
kormány valamennyi tagja Varsóban zavartalanul folytatja működését.
BÉCS, aug. 17. (M. T. I.) Varsóból itteni illetékes helyre a front
helyzetéről a következő hírek érkeztek: A legutóbbi harctéri hírek után
Lengyelország javára határozott fordulat állott be. Már tegnap hirek terjedlek el itt az orosz front áttöréséről. Ezeket a híreket most már a legutolsó harciéri hivatalos jelentések is megerősítették, amelyek P.'onszknál,
Varsótól északnyugatra megindított ellentámadásokról éc Hrubiesovnál, Varsótól nyugatra az ellenséges front áttöréséről számolnak be. Plonszknál három
bolsevista ezred felmorzsolódott.
Varsótól keletre most indult meg a 3. és 16.
bolsevista-hadsereg előnyomulása, amelyek azt a kifejezett parancsot kapták,
hogy a fővárost minden körülmények között foglalják el. Elkeseredett harcok
fejlődtek ki, amelyekben a lengyel csapatok kitartással álltak ellent az
ellenséges támadásoknak. Délre heves harcban a lengyel csapatok elfoglalták Hrubiesovot, Radziechov és Cholojov vidékét. Budieni lovasságának
heves támadásai ellen a lengyel lovasság, gyalogos csapatok támogatása
mellett Sztrypánál az ellenséges támadásokat mind visszaverte. Áltaiáoan
annál nagjobb bizalommal tekintenek a harcok további folyama elé, mert
meg vannak róla győződve, hogy a bolsevistáknak nincsennek jelentékeny
tartalékaik és hogy csapataik lökőereje nem lesz elegendő Varsó elfoglalására.
VARSÓ, aug. 17. (M. T. 1.) Lengyel harctéri jelentés: Hadseregünk ellentámadása
északon kedvezően halad előre Schozínnál üOO embert ejtettünk foglyul, 120 lőszerkocsit és 80 élelmiszerszállitó kocsit zsákmányoltunk. Főképen önkéntesekből álló
lovasságunk különösen kitüntette magát. Varsó körül az ellenség augusztus 14-íkén
makacs támadást intézett Zegrze, Redimin és Okimiev ellen. E helységeket több izben
elvesztettük és újra visszaszereztük. Redimin 15-ikén délben véglegesen kezünkbe
került. Az ellenség igen véres veszteségeket szenvedett. Cholm és Hrubiesov körül
fontos sikerek egész sorát vivtuk ki. Hrubiesovnál 12 géppuskát, 6ü lovat és sok
lőszert zsákmányoltunk. Az ellenségnek néhány ágyuja a Bug folyóba veszett. Száznál
több embert ejtettünk foglyul, köztük egy bolsevista-hadcsoport vezérkari főnökét.
Délen sikerült az ellenségnek Sokalt elfoglalnia. Brodyböl tervszerűen kivonultunk
és
a vasúti anyagot magunkkal hoztuk.

LONDON, aug. 17. (M. T. I.) Varsóból érkezett jelentések
szerint a
lengyel hadsereg megerősítve és részben átcsoportosítva,
erős állásokban áll
a Visztula mentén, Varsótól északra és keletre.
VARSÓ, aug. 17. (M. T. 1.) A varsói állítólagos pogromokról szóló
•tirek teljesen alaptalanok.
A város lakói felekezeti különbség nélkül a haza
védelmére szent szövetségben egyesültek.
riri,i'ii'iriri,ijiv>rnri'>Ynrtmn.xii.i.uj

Oroszország visszaköveteli
Besszarábiát, Bukovinát és Dobrudzsát.
BUDAPEST, aug. 37. A Pesti Hirlap
írja Bukarestből:
Viitorul
elkobzott számában cikk jelent meg, amely szerint Oroszország felszólítja
Romániát Besszarábia,
Bukovina és Dobrudzsa
kiürítésére és visszaadására. A cikk szerint Avarescu és pártja hajlandónak
mutatkozik
ez alapon
tárgyalni az oroszokkal, Take Jonescu
azonban a leghatározottabban
ellenezte azt. A pártközi tárgyalások a ktilügyminisztériumi tisztviselők
indiszkréciója folytán jutottak nyilvánosságra, amiért Jorga
a román
parlamentben interpellációt is jegyzett be.

Szerda.

I.

3. szám.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
KBIcaey utca 6.

«

Telefon 451.

Nemzetgyűlés.*
BUDAPEST, augusztus 17. Z

(Magyar Távirati Iroda)

A mii ülésl negyed 11 órákor
nyitotta meg Rakovszky István elnök.
A jegyzőkönyv hitelesítése után az
igazolatlanul elmaradt
képviselők
jegyzékét mutatja be az elnök, de
az első esetre való tekintettel nem
jár el a Ház ellenük. Elnök bejelenti Szilágyi Lajos sürgős interpellációját a MOVE ügyében, melyre
egy órakor tér át a Ház. Harmadik
olvasásban elfogadják a bírák és
ügyészek státusáról, a külállamokkal
való forgalom rendezéséről s a
vámokról szóló javaslatokat. Majd
áttérnek az egyenes és közadókat
tárgyaló törvényjavaslatra.

Frühwirlh
Mátyás az első szónok.
A pénz értékének csökkenése lehetetlenné teszi a kereskedelmet, holott
ez menthetné meg a konszolidációt.
A pénz devalválásának természetes
következménye
a
drágaság. Az
állami bevételeket fokozni kell, a
hadseregszállítók vagyonát el kell
kobozni, legalább 50 százalékig és
közadókra fordítani, ugy mint más
állam tette. (Élénk helyeslés.) Ezek
árujukat 100—200 százalék nyereséggel adták tovább az államnak.
Berky Gyula: A hadseregszállítók
vagyonát kivitték külföldre.
Frühwirth: Még a hadi nyereségadó
alól is kivont ingatlanaikat átírják
másokra, de a szabad rendelkezés
jogát megtartják. Javasolja, hogy a
kormány rövid időn belül tegyen
javaslatot a hadseregszállítók vagyonának 80 százalékig való elkobzása tárgyában. Szóváteszi a felmentettek ügyét s határozati javaslatot nyújt be. A nemzetgyűlés utasítsa a pénzügyminisztert, hogy a
felmentettek megadóztatására adójavaslatot terjesszen be. (Helyeslés.)
Végül felhívja a pénzügyminisztert,
hogy a sajtót kellőkép tájékoztassa
pénzügyi politikájáról és akkor reméli, hogy a sajtó mindenben támogatni fogja. A javaslatot elfogadják.
Ereky Károly örömmel üdvözli,
hogy a pénzügyminiszter a jelen
javaslattal végre hozzáfog az ország
pénzügyének komoly rendezéséhez.
A javaslatot ésszerű és nem politikai
szempontból akarja bírálni, mert az
ellenzéknek és a kormánynak egyaránt
kötelessége, hogy az országot jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetéből kivezessék. A pénz értéke körülbelül
huszad értékére csökkent, de az adókat csak Hz százalékkal emelték.
Helytelennek tartja a jövedelmi adók
kivetési módját. Rámulat arra, hogy
ma a munkások jövedelme felülmúlja a létminimumot, tehát igy szó
lehet a jövedelmi adók kivetéséről.
Kijelenti, hogy a javaslatot elfogadja.
Kéri a pénzügyminisztert, hogy minél sürgősebben vesse ki az adót,
mert ma az adófizetés minden;álla»polgárnak hazafias kötelessége.

SZEOED

Magyar színészet
a „román" városokban
Caányl h«rme»t«r tem«»várl kalandjai.
Coca Oktávláa a magyarokról.
SZEGED, augusztus 17.
(Saját
tudósítónktól)
A román megszállás alatt álló városainkról, mint amilyenek elsősorban Temesvár, Arad, Kolozsvár. Brassó és Marosvásárhely, igen érdekes hirekel hallottunk
Csányi
Mátyás zeneszerző-karmestertől,
aki most tért vissza Temesvárról Szegedre.;
Csányi május óta a Temesváron Bálint
Béla igazgatása alatt működő magyar
nyári színháznak volt a karmestere és
7cnei vezetője. Sebestyén Gézának, a temesvári igazgatónak, Pestre való távozása
után Bálint Béla egy három hónapra tervezett magyar előadás-sorozatot tartott.
A román hatóságok természetesen akadádályokat gördítettek a magyar társulat
működésének útjába és azt követelték,
hogy az előadások felét román nyelven
tartsák meg. A leglehetetlenebb eszközöket alkalmazták, hogy a magyar színészek
kedvét a további működéstől elvegyék,
igy többek között megtették azt is, hogy
a színészeket és a színésznőket minden
héten orvosi vizsgálaton való jelentkezésre
akartak kötelezni. Ugyanezt akarták Aradon
is tenni, ahol az aljas intézkedés miatt
az ottani román főkapitány állását vesztette. mire a többi városban is visszavonták az ilyen rendeleteket. Azt is bizonyítgatták a román parancsnokságoknak,
hogy nem találnak megfelelő román színészeket. A bánáti lapok intrikái azonban
állandóan felszínen tartották ezt a kérdést,
ugy, hogy végül is Goga Oktáviánhoz, a
román kultuszminiszterhez fordultak a
*/.inészek, aki tekintettel a nemzeti kisebbségekről szóló törvényre, megengedte a 4
hónapos magyar szezon
megtartását.
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy
Goga kijelentette a magyar küldöttség
előtt, hogy nem fogja tümi a basáskodást.
Megígérte, hogy a románok által lerombolt
segesvári
Petőfi-szobrot
helyreállíttatja,
mert ő Petőfit, akinek verseit is
fordítja,
a világ egyik legnagyobb költőjének tartja.
Szóval a magyar szezont mégis csak be
tudták fejezni. A magyarok könnyes szemmel búcsúztak a magyar színészeiktől és
Csányinak egy piros-zöld s alagos babérkoszorút adtak. A fehér szint nem volt
szabad alkalmazni.
A jövőben egy teljes magyar szezont
engedélyeztek, melynek felváltva kell játszania Aradon és Temesváron prózai és
zenés darabokat. Ugyanezt engedélyezték
a Brassó—M.-Vásárhely kerületnek, Kolozsváron pedig janovics társulata játszik a
nyári színkörben. A kolozsvári gyönyörű
Nemzeti Színházunkból
román állami
Operát csináltak. Karmesterük
Nedbal
Oszkár, a hires cseh dirigens, aki a bécsi
Tonkünstlerek zenekarából szervezte meg
zenekarát. A színpadon többnyire bécsi
és cseh énekesek dolgoznak, egy bukaresti
Dimitreszku nevű tenorista már meg is
bukott a ko ozsváriak előtt
Végül elmondta Csányi, hogy ugy került
haza, hogy a három hónapos magyar
szezon letelte után kiutasittatta magát
Temesvárról.

Utolsó

hél

Circus Henrii
Na és naponta este fél 9
órakor nagy

Sporfelőadás

Szeged. 1920 augusztus 19.

Miniszteri felmentéAz Astória igazgatója elmondja
sek és kinevezések.
az októberi forradalom lefolyását Nagyatádi Szabó István föld— A Tisza-pör folytatása. —
BUDAPEST, augusztus 17.
(Magyar Távirati Iroda.)

A Tisza-pörben ma elsőnek Hippermayer Lajost, az AsTtória-szálló
igazgatóját hallgatták ki. Elmondja
a forradalom kitörése előtti napokban lejátszódott eseményeket. Az
első katonák, a rendőrség csatlakozását. Kijelenti, hogy nyíltan beszéltek Tisza meggyilkolásáról. Beszél a tengerészek szerepéről is és
arról, mily élénk részt vettek Laehne,
Diener-Dénes, Fényes László, Buza
Barna stb. a mozgalomban.
Mondada:
A gyilkosság hire mikor jutott az Asztóriába?
Hippermayer:
Az esti órákban.
Tengerészek jelentek meg a hallban és ezek mondták, hogy ők ölték meg Tiszát. Ezt egymás közt
mondották.
Mondada:
A nemzeli tanács tagjai miként fogadták ezt a hirt?
Hippermayer:
Nem tudom.
Mondada:
Ismeri-e Dobót?
Hippermayer:
Az Asztériából.
Mindig ott volt az egész forradalom
ideién, sőt a kommün alatt is.
kotra őrnagy-hadbíró: Kik beszéltek leggyakrabban az Asztória
erkélyéről ?
Hippermayer:
Diener-Dénes, Buza
Barna, Károlyi, Laehne, Fényes, —
a többiekre nem emlékszem.
Dr. Török: A nemzeti bizottsági
tanácstagok közül kik voltak a leghangosabb és legnagyobb forradalmárok ?
Hippeimayer:
Csak az előbb említett neveket sorolhatom fel újra:
Laehne, Diner-Dénes, Buza Barna.
Dr. Török: Voltak tanuk, akik más

neveket is emiitettek, pl.: Kén Pált
és Fényest.
Hippermayer:
Igen, ezek is hangosak voltak.
Dr. Török: Emlékszik arra, hogy
az Astoria erkélyéről azt mondta
volna valaki, hogy azokkal, akik az
akkori áldatlan helyzet okozói, végezni kell?
Hippermayer:
Ha jól emlékszem,
az 28-án volt a lánchídi események
után, vegy Buza Barna vagy DienerDénes mondta.
Dr. Török:
A merénylet végrehajtása után valaki kiment az Asztória
erkélyére és kihirdette ezt azzal,
hogy a nép ítélete végre van hajtva.
Ki volt ez?
Hippermayer: A személyzettől hallottam, hegy mondta valaki, de nem
tudom, hogy kicsoda.
Dr. Lengyel: Ismerte Friedriehet?
Hippermayer:
Akkor nem ismertem, most fényképei után ismerem,
de rá nem tudok visszaemlékezni.
Dr. Lengyel:
Az akkori tudósításokban benne van, hogy a tömeget
ő fogadta és 30-án este az első
beszédet ő mondta.
Hippermayer . Lehetséges, én nem
tudom.
Dr. Lengyel:
Ki fizette a költségeket?
Hippermayer:
Nagy összegeket
fizettek ki, de hogy honnan került
a pénz, nem tudom. A bankokból
került össze nagyobb összeg, de
nem tudom, hogy hogyan gyűjtötték.
A tanú megesketése után Bibó
Dénest hallgatta ki a bíróság.
A tárgyalás folyik.

tnivelésQgyi, Vaas József
élelmezési miniszter.

köz-

BUDAPEST, augusztus 17.
(Magyar Távirati Iroda )

A hivatalos lap közli: Az ország
kormányzója a következő magas elhatározást, illetőleg kéziratokat méltóztatott kibocsájtani:
A magyar kir. miniszterelnök előterjesztésére zsitva-bessenyői Rubinek
Gyula m. kir. minisztert a m. kir.
földmivelési minisztérium ideiglenes
vezetésétől felmentem, továbbá nagyatádi Szabó István m. kir. közélelmezési minisztert ezen állásától való
egyidejű felmentése mellett m. kir.
földmivelésügyi miniszterré, végül dr.
Vass József nemzetgyűlési képviselőt
a tárcanélküli miniszterek iélszámában m. kir. közélelmezési miniszterré
kinevezem.
Gödöllőn, 1920 aug. 15.
Horthy s. k.
gróf Teleki s. k.
Az Újság írja: Dr. Vass József képviselő, akit a kormányzó közélelmezési
miniszternek nevezett ki, ma teszi le az
esküt. Dr. Vass tudvalevőleg pap volt és
tanár a budapesti tudományegy. temen.
(848 óta ő lesz az el«ó olyan miniszter,
aki az egyházi rendből került a bársonyszékbe. Működésében a kereszté
lista munkásság is támogatni íoj
likai államtitkára ezúttal sem les. '
élelmezési minisztériumnak.

Hatvanezer koro.. M
értékű pálinkát lopott
egy bűnszövetkezet.
Letartóztatták

a tetteaeke

SZEGED, augusztus I
(Saját
tudósitónktó

Patzauer Miksa Kölcsey-utca 9.
házban lévő szeszraktárában és:
vették, hogy utóbbi időben nagyobb
ismerte, hogy a tanút ismeri és val- mennyiségű szesz és pálinka tűnik el.
lomása megfelel a valóságnak.
A tulajdonos azonnal jelentést tett a
Wittinger Júliát nagyon megtörte rendőrségen, melynek részéről Vea fogság. Arca beesett Szemei láz- csernyés István
csoportvezető és
tól csillognak. A rendőrorvos meg- Kosztra
detektív kezdték meg a
állapította, hogy súlyos beteg. Meg- nyomozást a nagyarányú szeszlopás
bánást most sem mutat. Apró pislogó ügyében. Megállapították, hogy szerszemeivel kerüli az emberek tekin- vezett tolvajbanda fosztogatta az
tetét és folyton hazudozik. Már azt áruraktárt, amelynek feje: idb. Gyuris
állítja, hogy a gyilkosságot nem is Mihály, a Patzauer-cég
kocsisa,
ő, hanem egy Lakó
Pista nevű cinkosai pedig fia, ifj. Gyuris Mihály,
szentmihálytelki csempész követte Gyuris
Károly és Kováts
István
el. Ő csak a bűntény kitervezésében napszámos, valamenyien a cég szolbűnös.
gálatában lévő munkások. A tolvajok
A rendőrség az ügy iratait átteszi rövid faggatás
után bevallották,
az ügyészséghez. A vádlottat való- hogy már ez év április hó első
színűleg a csillagbörtön rabkórhá- napjaitól kezdve mostanáig rendzába viszik és ottmarad mindaddig, szeresen fosztogatták az áruraktárt
amig a statáriális bíróság nem ítél- Kováts István, aki ezelőtt géplakakezik a bestiális gyilkosság ügyében. tos volt, álkulcsot készített az áruraktár Wertheim-zárához és éjszakánként a bűnszövetkezet tagjai 20—30
liter szeszt, pálinkát lopkodtak rendszeresen. összesen
körülbelül hatKedden és szerdán
száz liter szeszátut
loptak el a cég
raktárából,
amelynek értéke:
hatvanHENHV PORTÉN
ezer koronát tesz ki.
legújabb és legszenzációsabb alakítása.
A lopott holmit egyes vendéglősöknek és italméréseknek adták el
50—60
koronás
áron
literenkint.
Elfogatásuk alkalmával 60 liter pálinkát találtak a tetteseknél. Az orgazdák ellen megindították az eljárást A bűnszövetkezet tagjait ma
Nagy slágerdráma 5 felvon.
kisérik át az ügyészség fogházába.
A cég kára nem térült meg, mert a
Budapestet is megelőzve, Szegeden
tolvajok
a lopott holmik árát részint
jelenik meg t l ő s z ö r .
felélték, részint elmulatták.
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Ujabb tanú
jelentkezett a boszorkányszigeti gyilkosság ügyében.
SZEGED, augusztus 17.
(Saját
tudósítónktól.)

Ma reggel megjelent a rendőrségen Losonczy István 40 éves halászmester és érdekes tanúvallomást tett
a boszorkányszigeti gyilkosság ügyében. Elmondta, hogy a gyilkos
Wittinger Júliát már három hónap
óta ismeri. Hivatásos csempésznö. A
gyilkosság elkövetésének napján látta
öt és Ganslnét, amint egy Lantos
nevü halásszal tárgyaltak. Később
tudta meg, hogy az átszállításra
vonatkozóan beszéltek Lantossal, de
ez nem akarta őket a túlsó partra
szállítani. Másnap, a
gyilkosság
utáni reggelen, Losonczy újra találkozott a csempésznövel,
aki térdig
lucskos volt és egypár férfi lakkCipőt vitt a vállán. Losonczy akkor
még nem értesült a történtekről, igy
tehát semmi feltűnőt nem talált a
csempésznö ott tartózkodásában. A
tanú ezután elmondta, hogy Lantos
halászmester a gyilkosság elkövetésének időpontjában éppen arra járt,
ahol a két nő tartózkodott a kukoricásban és látta, hogy a csempésznö
bankjegyeket
dugdos a blúza alá.
Losonczy véleménye szerint a csempésznö teljesen egyedül volt az áldozattal és véleménye szerint a
csempésznö egymaga végzett áldozatával, mert rajta és a meggyilkolt
asszonyon kivül egy lélek sem tartózkodott akkor azon a vidéken.
A gyanúsított, aki az egész kihal gatás alatt ott volt a fogalmazó
szobájában, egykedvűen hallgatta a
tanú vallomását Szembesítéskor be-

Dugonics Kertmozi

A kereszt
jelében.
HEHHy

Minden eddigi
FORTÉN filmet felülmúl.
Minden este két előadás a Dugonics
Kertmoziban =
Első el "adás fél 8,
második előadás egynegyed 10 órakor.

Megvételre keresek
magas áron a r a n y k a r c s a t t ó r á k a t és brilliáns ékszereket 24
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Szeged, 1920jaaguszttis 18.

Öngyilkosság —
vagy b ű n t é n y ?
— Egy tiszti szakács
titokzatos halála. —
SZEGED, augusztus 17.
(Saját
tudósítónktól)

Tegnap éjjel a Petőfi Sándorsugárut 39. számú házban lakó Bíró
Lajos 23 éves katona, aki a hódmezővásárhelyi
étkezdében, mint
tiszti szakács teljesitett egy idő óta
szolgálatot, felakasztotta
magát az
ajtó sarokvasára. Mikor reggel a
házbeliek tettét észrevették, már
halott volt. Munkatársunknak, aki
a helyszínen megjelent, a házbeliek
elmondták, hogy a szerencsétlen
ember három összekötött zsebkendőn
lógott és a kezei hátul egy asztalkendővel voltak
összehurkolva.
Bíró, aki nemrég nősült, tegnap
valami ügyből kifolyólag két izben is
keresték a rendőrök. Mikor este 11
órakor hazaért és szomszédai ezt
közölték vele, nagyon
megrendült,
nem szólt egy szót sem és bezárkózott a szuterén be lévő lakásába.
Ezután követte el tettét. Az öngyilkosság mellett szól az a tény, hogy
az elhunyt több búcsúlevelet
hagyott
hátra. Ezek közt a rendőrséghez is
;yet.
zonban a kezei hátul összekolva, az is lehetséges, hogy
k esett áldozatul a tragikus
fiatatember. A holttestet a
/ hullaházába szállították.
A rendőrség megindította a nyomozást a titokzatos eset földeritésére.

ajósok küldöttsége
polgármesternél.
SZEGED, augusztus 17.
(Saját
tudósítónktól)

« Magyar Folyam- és Tengerhajózási R.-T. személyzete küldöttségileg kereste fel a polgármestert,
hogy a lisztellátás körül felmerült
sérelmeiket elpanaszolják. Előadta
a M. F- T. R. szegedi állomásfőnöke, mint a küldöttség vezetője,
hogy a miniszter Ígéretet tett arra,
hogy búzaszükségletük fedezéséről
gondoskodni fog. Most azonban azt
látják, hogy őket,] hajósokat nem
sorozzák azok köze, akik kedvezményes liszthez jutnak, miért is kérik, hogy vegyék fel őket is a köztisztviselők csoportjába. Kérésüket
azzal támogattak, hogy a M. F. T. R.
50 alkalmazottjának családja él Szegeden s e családok összesen mintegy 300 tagot számolnak. Ezek ma
kénytelenek a
lisztszükségletükért
uzsoraárat fizetni.
A polgármester bizonyára módot
fog találni arra, hogy a hajósok
kérelmét és jogos igényét kielégítse.

KORZO-MOZI
Kedden és szeidán

amerikai kalandcrdráma négy részben.

ii rí"" £ hálálsz*jel

A Klub-kávéházi vérengzés
tárgyalása.
BUDAPEST. aug. 17.
(Magyar

Távirati

Iroda)

Az Uj Nemzedék irja: A Klubkávéházi támadók bűnügyét ma délelőtt kezdte tárgyalni a magyar statáriális bíróság. A bűnügy polgári
vádlottal a következők: Menczer
Gusztáv fehémemülisztitó, Tőkés
Károly Wahrmann-utcai vendéglős,
Vanek László tanuló, Körmendi
Sándor kereskedősegéd, Imre Sándor villanyszerelő-tanonc, Schmickert Mihály fodrászsegéd, Fekete
László dijnok. Fekete Sándor hivatalszolga, llly László foglalkozásnélküli. Bűnpártolással vádolja az
ügyész Telek Etel szállodai szobaasszonyt és Balog Béla tanulót,
akiknek ügyét azonban a rendes
biróság fogja tárgyalni.
Bálint Imre dr. kir. főügyész-helyettes a vád ismertetése előtt kijelentette, hogy amennyiben a tárgyalás folyamán az Ébredő Magyarok
Egyesületét emliteni kénytelen, nem
agresszivitás az egyesület
ellen,
mely nem tehet róla, hogy némely
tagja méltatlanná vált az egyesületre.
Ezután ismerteti a vádat. Majd
az elnök kivezetteti a vádlottakat és
megkezdi a kihallgatást.

HÍREK.

Elnök behivatja Menczer Gusztávot, aki az Ébredő Magyarok Egyesülete V. kerületi körzetének elnöke.
Az elnök kérdésére a vádlott kijelenti, hogy megértette a vádat,
nem érzi magát bűnösnek. Este bekövetkezett támadásra a délután
tartott gyűlésnek semmi befolyása
nem volt. 0 a gyűlés után hazament.
Ezután az elnök elrendeli Tőkés
kihallgatását. Nem is tudott róla
és nem is volt a merényletnél jelen.
Azután elmondja, hogy azért ment
a Berzenczey-utcai gyűlésre, hogy
meghallgassa a szónokot. Gyűlés
után feleségével sétálni ment, majd
hazatért és lefeküdt.

Elnök: Vannak adatok, hogy az
iskolában, ahol lllyék megtárgyalták
a verekedés módozatait, On is jelen
volt és mint Menczer Gusztáv mutatkozott be.
A vádlott tagadja, hogy a gyűlésen mint Menczer Gusztáv mutatkozott be.
— Áthelyezés. Dr. Zboray Jenő államrendőrség! fogalmazót a belügyminisztérium,
saját kérelmére, a miskolci államrendőrséghez helyezte á t

QUOUSQUE.
Világok égnek messzi-messzi . . .
Vad égi tűznek szörnyű lángja
az üstököst az űrbe vágja :
Megsemmisülni,
ködbe-veszni.
Az üstökös rohan . . . Ha nézed,
mikép ragyog, mi' fényes utja,
alig hiszed, hogy azt befutja
és elnyeli a bús enyészet.
A földön is világok égtek . . .
Lángjuk sok üstököst
teremtett:
vad forradalmat, gerjedelmet . . .
S elmultak, — ámde itt kisértnek.
Nem tudnak elenyészni — halni . . .
Pár ember ott süt pecsenyének
rablott hust, hol világok égnek . . .
A tűz pedig hül s fénye talmi.

Szilassy

llly László azt vallja, hogy Illek
Ferenc, aki szökésben van, lőtte le
Varsányit.

Casar.

— Személyi hlr. Dr. Menyhárt Boldizsár, a kolozsvári egyetem jogkari dékánja,
az országos menekültügyi hivatal megbízásából ma Szegedre érkezett, hogy az
itteni kirendeltség munkáját felülvizsgálja.

— Javítják az utcákat. A városnak tudvalevőleg a Magyar Aszfaltipar Részvénytársasággal több év
óta fennálló szerződése van arra,
hogy az utcaburkolatokat jókarban
tartsa. Az aszfaltipari r.-t. azonban
nem teljesiti a reá háramló kötelezettségét, miért is a mérnöki hivatal
ugy határozott, hogy az utcaburkolatokat a rendelkezésre álló anyagokkal maga fogja javíttatni. Igy a
pénzügyi palota és kereskedelmi iskola előtti utcarészek aszfaltburkolatait, részben a rakparti munkálatok miatt felszedték s az igy felszabadult anyagból igyekeznek rendbe
hozni. A város a felmerült kiadásokat az aszfaltipar r.-t. terhére irja.
Itt emiitjük meg, hogy a rakpart
ügyében a mérnöki hivatal Budapestre intézett fölterjesztést és várják az erre vonatkozó módosítások
végrehajtásáról szóló intézkedést.
— Szeged zászlója Budapesten. A
szentistvánnapi körmenetben, mint értesülünk, Pálfy Dániel és dr. Kószó István
képviselők is résztvesznek és a szegedi
muzeumból kölcsönkért zászló mögött
fognak menni

— Van már viz la, azén la. Ma
reggel a magánházak lakói azt a
kellemetlen tényt voltak kénytelenek
megállapítani, hogy az emeletes
lakásaikban nem működik a vízvezeték. A mérnöki hivatalnál eljártunk
ez ügyben és azt a felvilágosítást
kaptuk, hogy a heveny zavarnak
ismét a szénkészlet elégtelensége volt
az okozója. Ma azonban már kapott
a vizmütelep és a vágóhíd egyenként
150 métermázsa szenet, ami másfél
vagonnyi mennyiségnek felel meg,
ugy hogy az emeletes lakásokat
fenyegető veszély elmúlt. Vértes szénkereskedő szerint ez a szénmennyiség rossz szénnel való keverés folytán négy napig lesz elegendő, de
kilátás van arra, hogy a napi szénszállítás sem fog elmaradni.
— Balogh tanácsnok m t z nem vette
át a i árvliagáló hivatat. Tegnap tartotta meg az árvizsgáló bizottság régi
rezsimje Csonka Ferenc elnöklete mellett
utolsó ülését. Ezen elhatározták, hogy
Balogh Károlyt írásban fogják az elnökségátadásról értesíteni.

- Zárt ajtók m ö g ö t t A polgármester szobájában ma zárt ajtók
mögött folyt valami bizalmas tanácskozás. Az illetékes közegek nem
voltak hajlandók a sajtó képviselőinek a tanácskozások tárgyáról felvilágosítást adni, noha ez a közönséget bizonnyal
érdekelné,
Sikerült mégis megtudnunk, hogy a város részéről a
gázgyár ellen megindítandó
pör volt
a tanácskozás tárgya. A város jogait
és igazait birói uton fogja a beszerzendő szakadatok alapján érvényesíteni. A tanács tehát eleget fog
tenni az 1918. évi szeptemberi közgyűlés ama határozatának, hogy a
város vegye a gázgyárat házi kezelésbe.

— Nagy betöréa a fővárosban.
A Világ irja: Vakmerő betörés és
rablás történt tegnap késő délután
a főváros egyik legforgalmasabb
helyén, a Deák Ferenc-téren. Eddig
ismeretlen tettesek behatoltak Kovács
Lajos szabó divattermébe és ott a
falhoz erősített Werthcim-kasszát
leszerelték és a tettesek a vasszekrénnyel együtt észrevétlenül eltűntek.
Kovács Lajos, a divatterem tulajdonosa csak késő este vette észre,
hogy műtermében vakmerő betöréses
lopás történt. Azonnal a rendőrségre
sietett és ott elmondotta, hogy az
ellopott vasszekrényben kb. egynegyed
millió értékű idegen pénz,
főként
dollár, sv. frank és márka volt. A
szenzációsan
vakmerő
betöréses
lopás dolgában az államrendőrség
detektiv-osztálya nyomban nyomozást
indított és azt már sikerült megállapítani, hogy
a feltünéstkeltő
betörést csakis a helyzettel ismerés
tettesek követhették el.
— Olcsóbb a magyar ipar, miat as
amerikai. A városi gépésznérnöki hivatal
ajánlatot kapott egy amerikai gyártól vizmümérő órák szállítására. A magyar fémés lámpagyár ajánlata az amerikai 6 0 0 0
koronás árral szemben azonban csak
1400 korona, miért is a város a magyar
ajánlatot fogadja el.

— Alazik a köztlaztaaági vállalat, mert csak ezzel magyarázható
az a nagyfokú nemtörődömsége,
amelynek Szeged piszkos utcái és
terei viselik nyomát. Többek közt
párját ritkítja a Révay- és Oroszlánutca sarkán lévő városi háztelek
helyén lévő gyümölcshulladékok és
állati tetemek gyűjteménye. A környékbeli macskák már tavasz óta
odajárnak meghalni — anélkül, hogy
a kadovereket azóta eltakarították
volna. Ezen a területen a város
állítólag
zeneiskolát
szándékozik
építtetni. Célszerűbb lenne talán
szemétakadémiát létesíteni, annál is
inkább, mert a hozzá való anyag,
amely napról-napra szaporodik, mar
megvan és — ami fő — egy krajcárba sem került.
— Tihanyi Zoltán Bécaba azerródik.
Bizonyára sajnálattal veszi tudomásul a
szegedi zeneértő és operalátogató közönség, hogy Tihanyi Zoltán, a megérdemelten népszerű tenoristánk elszerződik Szegedről. Tihanyit Palágyi szinigazgatójelölt
szintén nem kötötte le leendő müintézetéhez. Tihanyi, kinek képességeit és itteni
sikereit a hir Bécsig elvitte, az ottani
Volksopertöl sürgönyileg szerződési ajánlatot kapott; tudtunkkal e meghívásnak a
fiatal művész eleget is fog tenni. Mi ezt
a szegedi színházi és zenei kulturára olyaa
veszteségnek tartjuk, melyet a jövendőbeli
igazgató egykönnyen nem fog pótolni
tudni.

— Olcsóbb a bodorai áru. A
város Bodom-réti
kertgazdaságából
naponta szállítanak be káposztát,
tököt, paradicsomot, paprikát, dinnyét
és egyéb terményeket, mely körülmény
főként azért bir fontossággal, mert a
Kiss D.-palota előtt, ahol a bodomi
rét termését árusítják, olcsóbban kerülnek a közönség birtokába.

fl burlingíoni
Jaguár
csütörtöktől a

Dugonics-moziban.

SZEGED
- Feli.m.rt b-l's. Megírták a reggeli
lanolr, hogy a Hack-malom
mellett egy
tíz év körüli fiu holttestet fogták ki a
halászok. A rendőrség megállapította, hogy
a kifogott holitest Berta József 7 éves
tápéi gyermek hullája.
— 38 liter v i s e i e t t t e j é r t 30 napi
•Itáráa. A mai piacon jelentenék a szolgálattevő rendőröknek, hogy egy falusi
ember élvezhetetlen tejet árusít. A tejárust, aki a kihágást bíróságon Turnus
József alsótanyai lakosnak mondotta magát. 30 napi elzárásra és háromszáz korona pénzbírságra itélte dr. Lehel Pál
kihágáei biró, mivel a vegyvizsgálat szerint a Tamú.s-nál lévő körülbelül SS liter
tej erősen tel volt vizezve.
- A Koli reformátnsok. A Koli városkában levő református egyházközség kéri
Szeged város hatóságát, hogv utaljon ki
templomuk helyreállítására segélyt. A város
haíósaga a segélyt megadja.
— 90 disznó hizik a város részére.
A közélelmezési hivatal kilencven darab
disznót hizlal, melyek már a közeljövőben
eladásra fognak kerülni.

x Segesvsry drogéria Szeged,
Kárász-u. 6. sz.
34
x A kereszt jelében a klaszszikus német kinematográfia ideálisan tökéletes mesterműve, melynek
főszerepét a világhírű filmstar,
Henny Portén játsza, már es*k ma
és holnap t v g y a Dugoaics Kertmoziban. Mindkét (fél 8 és egynegyed 10 órai) előadásokra jegyek
a nappali pénztárnál kaphatók.

Szegedi J é g g y á r
é s
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értesiti t vevőkörét, hogy kibővített
Özemmel ismét megkezdette a JeggyArtátt és t. ügyfelei a mai naptól kezdve korlátlan mennyiségben
kaphatnak jeget. A jég telepünkön
átvéve kgr.-ként 50 fillér, házhoz
szállítva egész tábla vagy ennél
nagyobb mennyiség vételénél 70
fillér, kisebb mennyiségnél 80 fillér
kgr.-ként.
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Csehország tovább folytatja
a bojkottot
BUDAPEST, aug. 17. Az Újság
irja: Bécsből jelentik: Pozsonyi jelentés szerint a prágai szakszervezeti
központ felhívja a tót szakszervezeteket, hogy minden korlátozás nélkül
folytassák a bojkottot
Magyarország
ellen. A tótföld keleti részén a munkások eleget is teltek ennek a felhívásnak és eddig semmiféle Magyaroiszágnak szóló árut sem engedtek át. A kassai bojkotbizottság
is folytatja működését és tegnapelőtt
tartott ülésén megállapította, hogy a
Kassai vonalon a bojket elrendelésének napjától kezdve nem ment ki
áru a tótföldről Magyarországba.
Hidasnémeti és Hernád-Csány állomások tele vannak Magyarországnak
szóló és visszatartott küldeményekkel.

Mit követel Franciaország
Oroszországtól ?
BÉCS aug. 17. (M. T. I ) A
Deutsche
Allgemeine
Zeitung-nak
táviratozzák Genfből: A párisi lapok
azt hiszik, hogy az angol—francia
nézeteltérést igen rövid idő múlva
sikerül eloszlatni. Ezért Millerand
kijelentette a Afafrn-ban, hogy hajlandó a szovjet-kormányt a kővetkező három feltétellel elismerni:
1. Lengyelország
szabad és érintetlen marad. 2. Ssovjet-Oroszország
elismeri Oroszország adósságait 3.
A szovjetek a szabályosan megválasztott törvény ltozó testület összehívásával bebizonyítják, hogy valóban jogosultak az orosz nép képviseletére.

Elfogtak egy temesvári betörőt.
— Akkor csipték el, amikor már
biztonságban érezte magát. —
SZEGED, augusztus 17.
(Saját

tudósítónktól.)

Amikor tegnap délután a detektívek a boszorkányszigeti gyilkosság
ügyében nyomoztak a helyszínen, az
egyik detektív figyelmes lett egy
gyanúsan viselkedő emberre, aki a
bokrok tövében bujkált. Rákiáltott a
bujkáló alakra, aki erre futásnak
eredt. Rövid hajsza után elcsípték a
menekülőt, aki miután látta, hogy
pont a detektívek karjai közé futott,
rövid faggatás után szenzációs vallomást tett egy Temesváron elkövetett
nagyszabású betörés ügyében.
Elmondta, hogy Neugelbaum
Józsefnek hívják, foglalkozása: betörő.
Most szökött át Jugoszláviából nagymennyiségű arany értéktárggyal,amely
egy temesvári betörésből származik.
Mult hét végén NeugflhP'.trs. Hvnn:
István
Dc:;>> izi, a u oetörökkel
1 Ciiicvaron feltörte a
Stcrnbergféle nagy ékszerüzletet, ahonnan
másfél millió korona értékű
ékszert
loptak el. A sikerült betörés uUn
megosztoztak a zsákmányon és ki-ki
menekült, amerre látott. Neugelbaum
Budára akart szökni és épen akkor,
amikor már túllépte a demarkációs
határt, fulott a szegedi rendőrség
karjai közé. Az e?yik bokor tövében
meg is találták Neugelbaum „zsákmányát". A beismerésben levő betörőt átkísérték az ügyészség fogházába, az esetről pedig értesítést
küldtek a temesvári rendőrségnek.

Angol uri szabóság!
Állandó divat-ujdonságok.
Elegáns szabás. — Szolid
uri kiszolgálásban

Vajda Farkas R.-T.
cégnél részesülőnk.
3
Szeged, KOIcseu-u. 3. Roijal-szálló mell.

Gyilkosságért
hat évi fegyház.
SZEGED, augusztus 17.
(Saját
tudósítónktól.)

Érdekes bünügyet tárgyalt ma délelőtt a szegedi királyi törvényszék
//evesy-tanácsa. Tari-Barta
József
csongrádi illetőségű legény ügyében
ítélkeztek, aki emberöléssel és kétrendbeli súlyos testisértéssel vádolva állott birái előtt. A vádirat
szerint Barta József 1918 november
28-án este — miután ugy értesült,
hogy ifj. Német
Jánosné szökés
miatt feljelentést tett a katonai parancsnokságnál ellene — Eke Rókus
nevü barátjával bezörgetett Németék
ablakán. Heves szóváltás után az
asszonyt megölték, ifj. Német Jánost
és idb. Német Jánost pedig alaposan helybehagyták. Időközben Eke
Rókus meghalt, igy tehát csak TariBarna Józsefet vonhatta felelősségre
a törvényszék. A vádlott védekezésében előadta, hogy a rendőrségen
tett beismerő vallomása nem felel
meg a valóságnak, mert
különböző
fenyegetések hatása alatt tett magára

Szeged, 1920 augusztus 18.

nézve terhelő vallomást. Az asszonyt
nem ö, hanem az elhalálozott Eke
Rókus ölte meg. ócsak a férfiakkal
lefolyt verekedésben vett részt. És
azt is önvédelemből
cselekedte, mivel a két Német ásóval-kapával támadt rá.
Tíznél több tanút hallgattak ki,
azonban egyik sem tett lényegesebb
vallomást. A védelmet dr. Balassa
Ármin látta el.
A védőbeszéd után a biróság viszszavonult és két órakor kihirdette
az itéletef, mely szerint Tari
Barta
Józsefet halált okozó súlyos testisértés, egy rendbeli súlyos testisértés és egy rendbeli könnyű testisértés elkövetése miatt 6 évi fegyházra Ítélték, amiből nyolc hónapot
a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek
vettek. Dr. Zombory Jenő kir. ügyész
felebbezett a büntetés súlyosbítása,
a védő pedig enyhítése miatt.

Száraz háziszappati
elismert legjobb mii.3ségben jutányos
áron kapható S C H I T F E R A N T A L
füszerkereskedésében, Valéria-tér 2 52

Sörcsarnok es étterem

Kossuth Lajos-sugárut 29. s z á m .
A legjobb magyar konyha Abonnenseket
ellogadok. Kitüno italok — Tisztelettel
Siv. Görög Láa.lóncfi.v. 37 TaltUa 12-67

Fényképészeti cikkek
príma

kautschuk

jutányosán

Sandberg cégnél
9

Széchenvl-tér.

LUSTIG

IMRE

kötött- és szötröftáru
= különlegességek =

33

S Z E G E P , SZÉCMENyi-TÉR 2. $ Z .

HORVAth

s POR T.

kaphatók

ISTVApi

cipőkülönlegességek készítője,
Saját készítésű cipők raktara
Szeged, Széchenyi-tér 9.

Szentistvánnapi versenyek. A
Szegedi Csonakázó-Egylet,
Tisza
Evezős-Egylet,
Szegedi
EvezősKlub és a Szegedi Uszőegyesület
uszóversennyel egybekötött egyletközi evezősversenyt rendez, amelynek tiszta bevétele hadifoglyaink
hazaszállítására fordittatik. Gazdag
programján lesz többek között a
skiff-verseny, négy- és nyolcevezős
kormányossal,
Mohikán csolnakverseny ötös csapattal, párevezőfverseny, hölgyuszás, junior és senior
gyorsúszás, 500 méteres gyorsúszás,
műugrás stb. Szünetek alatt a katonai zenekar hangversenyez. A
verseny nagysikerűnek
ígérkezik,
mivel Szegeden már évek óta nem
voltak evezős versenyek.
BTC—Tevél-SzTK. A Budapesti
Torna Club lesz pénteken a SzTK
vendége. A BTC teljes első csapata
jön le, amelyről tudjuk, hogy az
FTC-vel erős küzdelmet folytatott az
I. osztály harmadik helyéért. A mérkőzést sportkörökben nagy érdeklődés előzi meg.

Korio-m.il bit.

2M

T.lcíon 14—91

Molnár és Társa
cégnél Feketesss-utca 22. mindennemű

zsineg- és k ö t é l á r u
a legjutányosabban beszerezhető.

20

S Z E C S I I Z S Ó
llazt- éa terményíiilete Kárász-u. 14.
Az összes háztartási cikkek
szolid beszerzési helve. —
16

SZEGED ÉS VIDÉKE BORTERMELŐK NINTHPINCÉJE

= K i r á l y i tábla-épület
=
Kitűnő minőségű borok minden mennyiségben kaphatók.
17

KELEN H U G Ó

£ £

ARADI-UTCA. o 18 o TELEFON 66.
M. kir. osztalysorsjátek föekirusitó helye. Tőzsdei megbízások, külföldi kifizetések eszközlése.

Magyar Szövetkezeti Központok
Á r u f o r g a l m i Részvénytársaság
Szegedi Kirendeltsége S z e g e d .
Telefon: 991. Áruraktárai és iroda-

Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR és VERSES ERNŐ.
helyiségei: Tisza Lajos-körut 43.
A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSY C*SAR.
szám, volt Bohn-féle internátusban.
Laptulajdonos: .SZEGED" lapkiadóvállalat r.-t.
Állami megbízásai: Adógabona gyűjtés,
Felelői kiadó: Dr. SZALAY LáSZLO.

Tej-csokoládék
óriási választékban

46

LÁNYI cukrászdában.
L e g ú j a b b férfi SltönySk. á t m e n e t i
kabátok készen és méret után
45

Balázs Jenő

áruházában
S Z E O E D , Széchenyi-tér 2. s i á m .

EU6

TELEFON
r\C.I_l_ t n
363.

•c.f.dl írógép- l ( F I

Javító vállalat.

I

gyapjubeváltás, állami gépakcio lebonyolítása, papirbehozatal Veszünk mindennemű mezőgazd. terményt, eladunk
mindenféle mezőgazdasági cikkeket.
27

Veszek
babot, m á k o t
a legjutányosabb árban.

Bokor J á n o s c.«.
Valéria-tér sarok.

73

C D

Széchenyi-tér 8. szám.

s b s

I r A r r á n o l r • keveset használtalt és ujak allandóan
I I U g C J J C K . raktáron, leírások és javítások soron
kívül is eszközöltetnek. ANGOL eredeti festékszalagokat telefonhívásra azonnal szállítunk.
16

Rossman Béla
étterme éa sör-csarnoka

Tartózkodásokra és utazá'
sokra 60 n s p i g é r v é n y e *
kötvények kaphatók
=

Un j á r B e n ő

szüiimrA),
az Euröpal Aru- és Podguászbiztosító R.-T. ügynöksége.

80

Vár-utca 4. s z á m .
Erdélyi menekültek találkozó

Podjyászbiftositá*.

helye.

Telefon 34.

11

lelefon 34.

ElstfrendO harisnyák, ksztyBk,
pamutok, cérnák.

RÖVIDARUK
56
tf
c
— T!i!*t""»n-w' - c.». Sonkovics Kátmánw
legolcsóbban beszerezhetők

I
A 1 7 A I I T A I
A 1 4 4 < t ö r v v é d v e > " • E * » l a n t t ó felkenés m i n d e n fertSzS helyekre, u. m.:
l,Lil V i l L l
1 U L t t c J
klozettek, pissoirok és csatornák részére. Kiválóan fontos iskolák, hivatalos
"
_
,
helyiségek, kórházak, szállodák, kávéhátak, vendéglők, nyilvános-, majránm m
klozettek, pissoirok lészére. „ L A V A L I T O L A J " nagy hygienikus hatással b i r l Nincs t ö b b é pissolr és klozetszag I
Kapható használati utasítással Deák Ferenc-utca i a szám. (Iparkamara épület). — Nyitva délelőtt 8—1 óráig.
55
Nyomatott a Délmagyarország hirlap- és nyomdává! lalatnál Petőfi -sugárut 1.

