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Forr az üst.
SZEGED, szeptember 2
Európa
boszorkánykon) háiban,
ahol tudvalevőleg a
világpolitikát
kotyvasztják, még mindig nincs nyu-

galom. Ezermesterek, ravasz, körmönfont csepűrágók, akiket diplomata
névvel tisztel rreg a jóakarat, ott
állanak a nagyobD és kisebb üstök
mellett s gondoskodnak róla, hogy
a tüz egy pillanatra ki ne aludjon
s a kotyvalék, amit a bennük sokszor vakot; bizó emberiség számára
forralnak, valahogy el ne hűljön.
Már kemény hat esztendeje, hogy
szakadatlan munkában töltenek éjet,
napol s ez idő alatt állandóan forrtak az üstök s tartalmuk állandóan
jó volt arra, hogy az, akinek beadták, illúziókban éljen s a boszorkánymesterek munkájától
minden
jót, szépet, hasznosat, e siralom
völgyéből kivezetöt várjon.
Ez a munka még most sem szünetel. Figyeljük csak éberen a „diplomaták" útjait s látni, érezni fogjuk,
hogy valami állandóan készül. Hol
itt, hol oti pattan ki valami, ami az
ö srófos eszük szüleménye.
Az utóbbi napokban különösen
sok szó esett Csehszlovákia és Jugoszlávia ravaszainak egy legújabb
művéről, amelynek éle Magyarország
ellen irányul. A két újdonsült állam,
nyilvánvalóan azzal az el nem rejthető célfal, hogy a háború gyümölcseit, melyeket a mi életünk fájáról
tépett le, örökre biztosítsa, — katonai
egyezséget kötött, amely —ha részletei még nem is kerültek napvilágra, —
bizonyára véd- és dacszövetség jellegével bir, vagyis azt jelenti, hogy
akár az északi, akár a déli szomszéddal gyűlik is meg a bajunk,
mind a kettőnek erejével számolnunk
kell.
De jelent egyebet is: azt a törekvést, hogy lehetőleg izoláljanak
bennünket s melletünk, körülöttünk
barátunk ne legyen. Ezért kerülgetik most Romániát.
Íme, ez ma kertelés nélkül a
helyzet s ez az, amivel számolaunk
kell, ha nem akarunk a legbizonytalanabb holnap előtt állani. Megvalljuk: nagypolitikusaink munkája
csak mérsékelten nyugtat meg bennünket, van azonban egy erőforrásunk, amelyre gondolva homlokunk
redői elsimulnak.
Ez az erőforrás, a mi erős várunk,
a magyar nemzeti hadsereg. Ez az
a kut, amelyből a mi bizodalmunk
állandóan merit, ez az a szikla,
amelyre a jövő Magyarországot
nyugodtan építhetjük. A jövőnkért
remegőknek, a kishitüeknek csak
annyit mondunk: ne fordítsák el
tekintetüket ettől a ma már minden
bizalomra érdemes testülettől, higyjenek abban, hogy minden diplomáciai mesterkedés ellenére is azé
a
nemzeté a jövő, amelynek céljait
ilyen hadsereg szolgálja s akkor ne
okozzon fejfájást nekik, ha a politika
boszorkánykonyháján bárhogyan forrnak is az üstök, cármit kotyvasztanak is ellenünk.

Péntek,

(A cimet törülte a cenzor.)
BÉCS. szept. 2. A Neue Freie Presse jelenti Berlinből: A
Morningpost jelenti : A keletgaliciai helyzet meglepetésszerűen komollyá vált a lengyelek részére. A vörös hadsereg harupófogószerü támadást intézett Lemberg
ellen, amely sikerült is. Lemberg, ugy látsiik, elveszett, a város bevétele csak
órák kérdése.
A Daily Herald moszkvai szikratáviratot közöl, amely szerint a vörös
hadsereg Lemberget minden oldalról körülkeritelte.
A várost védő lengyel
csapatok több kétségbeejtő kirohanást intéztek, azonban sulyos veszteségekkel verték őket vissza. Przemysl várának ostroma is megkezdődött. Az
orosz tüzérség hétfő óta bombázza a külső erődítményeket.
A Neue Freie Presse e hirrel kapcsolatban megjegyzi, hogy fentartással kell ezeket fogadni.
BUDAPEST, szept. 2. A Szózat jelenti Bécsiről: Lembergből jelentik,
hogy ott és egész Keletgaliciában kihirdették a statáriumot.
BÉCS, szept. 2. (M. T. I.) A Neue Freie Presse jelenti
Genfből:
Francia lapoknak augusztus 26-iki rigai jelentése szerint a lengyel fronton
levő bolsevista csapatok főparancsnok,-, Tukacsevszki többé nem akar a
moszkvai szovjetkormány parancsainak engedelmeskedni. A mellette működő úgynevezett népbiztosoknak többé semmi befolyásuk sincs, mert a
többi csapatok biznak vezérfikben és mellette állatiak.

Szeptember 12-én
a Tisza-porben

Ítélet

BUDAPEST, szept. 2. A Tisza-pör tárgyalása a jövő héten befejeződik.
Értesülésünk szerint a haditörvényszék szeptember 12-én hirdeti ki az
Ítéletet. Ma a tárgyalás szünetel. ,

Csehország J u g o s z l á v i á v a l
szövetséget k ö t ö t t ellenünk.
Benes

külügyminiszter bejelentette a létrejött megállapodásokat.

PRÁGA, szept. 2. (M. T. I. Cseh
sajtóiroda ) Az állandó bizottság mai
ülésén napirend előtt dr. Benes
külügyminiszter emelkedett szólásra.
Nyilatkozatában a obbi közt ezt
mondta:
— Szükségesnek tartom a nyilvánosságot behatóan tájékoztatni
arról, mit vitattunk meg Belgrádban
és Bukarestben a politikai tanácskozásokon. Csehország, Jugoszlávia
és Románis közt létrejött megegyezés politikailag rendkívül jelontős
tény. Nem csupán e három ország
politikai helyzetének kialakulására
fog messzemenő befolyást gyakorolni,
hanem nagyrészt meg fogja szabni
a politikát Középeurópában és jelen
tékeny hatással lesz Európa többi
részének politikai viszonyaira is.
Szem előtt kell tehát tartani azt,
milyen eszmék szolgáltak alapul
arra, hogy ez a politika mindenáron
elérhető legyen. Az alapeszme a
következő: 1. A biztonság és a külső
veszedelem hiánya, feitétele a belső
rendnek és nyugalomnak. 2. A végleges rend megteremtéséhez egyetlen
ut vezet: Gazdasági kapcsolat létesítése minden országgal.
A miniszter a második pont kapcsán kifejtette, hogy ez a második
alapeszme arra vehetett, hogy
Jugoszláviával i s Romániával benső együttműködést
kell kezdeni.
A miniszter kijelentette, hogy a
cseh politika mindenütt és mindenkor békeszerető volt és mindennemű
beavatkozás ellen irányult. Ugyanez

az ahpeszme testesül meg Csehország, Románia és Jugoszlávia úgynevezett kis ántántjában.
— Mi Magyarországgal
békét és
nyugalmat akarunk, — mondotta a
miniszter. — Természetesen feltűnő,
ho^y mi mindhárman szomszédai
vagyunk Magyarországnak, ahol még
mindig olyan rendszer van uralmon,
mely számunkra veszedelmet jelent.
Bizonyára nagy politikai hiba volna,
ha tulbecsülnők ezt a harmadik pontot, vagyis Magyarországot, mint
politikai tényezőt. Háromunkra való
tekintettel" nincs kétség, hogy ennek
a három államnak érdekében áll az,
hogy a Magyarország részéről aláirt
trianoni béke következetesen betartassck. Ha kötöttünk is egyezményt a trianoni béke végrehajtására vonatkozóan,
nincs arról szó, hogy bárhogyan is megbántsuk a mai
Magyarországot,
ellenkezőleg arról van szó, hogy
környezetünkben végleges uj helyzetnek egyengessük az útját.
A miniszter ezután áttekintést nyújtott Magyarország politikai és szociális viszonyairól és kijelentette, hogy
nem elegendő az, ha a magyarokkal
szemben kifejezésre juttatjuk
idegenkedésünket, hanem meg kell keresnünk az utakat, amelyeken a jövőre
kölcsönös barátságos összeköttetést
lehet teremteni.
— A dunai szövetségről, vagy legalább az osztrák-magyar monarchia
volt országainak vámuniójáról, azt
hiszem, — mondta a miniszter —
hogy tökéletesen feleslegesek ma
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ezeket a tendenciákal pártolni, mert
sohasem lesz annyi erejük, hogy
megismételhessék a reánk, Jugoszláviára és Romániára rendkívül vég-zetes történelmet. Nincs semmi kétségünk a tekintetben, hogyha hasonló
alakulat rekonstruálása történnék, ez
akár politikai, akár gazdasági értelemben reánk végzetes volna. A mi
szövetségünk nem más, mint első
lépés Középeuiópi uj politikai és
gazdasági rendszerének megvalósítása
felé. Európában
ma az
általános
politikai helyzet sulyos és nem ringathatjuk magunkat
illúziókban,
hogy
rövidesen teljes változás áll be. Európa
helyzetét egyrészt ezeknek a blokkoknak kölcsönös viszonya fogja megszabni, másrészt az e blokkok között
fekvő államoknak egymáshoz és a
nagy politikai
blokkokhoz
való
viszonya.
— A harmadik blokk oroszokból, a
a Keletből áll, ahol most forradalom és anarchia van. Ha megakarjuk óvni Középeurópát a szétomlástól, amin most Lengyelország
és Oroszország átesnek, nekünk épp
ugy, mint Romániának és Jugoszláviának, arra kell törekedni, hogy
közős vonalat, közös érdekszférát és
közös politikai tendenciákat teremtsünk.
— A Jugoszláviával kötött szerződés szövegét a
legközelebbi napokban nyilvánosságra hozzuk.
A
szerződés együttes védekezéssel gondoskodik arról, ha valaki a
trianoni békét nem tartaná be. A
szerződésnek, amelyet a népszövetségnek és ezzel minden szövetségesnek ludomására hoztunk, tisztára védekező jellege van. Ugyanilyen barátságos és őszinte fogadtatásra találtunk tárgyalásaink során
Bukarestben is, ahol valóban őszinte
és igen szoros viszonyt készítettünk
elő Csehország és Románia között.
Minthogy a Romániával folytatott
tárgyalások egészen uj keletűek,
néhány kérdést részleteiben még
át kell tanulmányozni s ezt a leg- •
közelebbi napokban — miután a
román követ Prágába megérkezik —
be kell fejezni. Jövendőbeli viszonyunkról és általános politikánkról
nagyjában Romániával
is létrejött a
megállapodás.
— Ami a cseh köztársaság külpolitikáját illeti, ezt már két év óta
határozott elvek irányítják, nevezetesen Európa gyors konszolidálása és
a béke megvalósítása. Az oroszlengyel konfliktusban vallott semlegességünk eddigi politikánkból adódik. Arról a híresztelésről, mintha a
francia kormány a magyar kormánynyal megállapodást kötött volna,amely
a szomszédi érdekeket, különösen a
mienket területi szempontból is érinti,
határozottan kijelenthetem, valótlan.
A legerélyesebben kell újra megállapítanom, hogy senkisem gyakorolt
nyomást a cseh kormányra a tekintetben, hogy a lengyel—orosz konfliktusban interveniáljon. A belpolitika terén minden törekvésünk a
konszolidálásra és a rekonstrukcióra
irányul.
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A vasúti tarifaemelés
kudarca.
Kevés « l utas, kevés a Jivedelera.
Az aj tarifa revízióját várják.
SZEGED, szatember 2

(Saját tudósítónktól)
Egy hónap tett el azóta, hogv •
MÁV áru- ét személyszállítási tarifáiét 100—200 százalékkal felemelték.
Ez a horribilis tarifaemelés nagy
változásokat okozott ugy az áru-,
mint személyforgalomban és az erre
vonatkozólag megejtett megfigyelések
adatait most terjesztik fel az egyes
üzletvezelóségek az igazgatósághoz.
-Illetékes helyről nyert információink
szerint a tarifaemelés nem hozta meg
a tőle várt eredményt és a közeljövőben e téren lényeges változások
várhatók.
A szeged—budapesti vonalon a
következő tapasztalatokat szerezték:
Az első osztály
utasai annyira
m^csappantak, hogy Szeged és
Budapest között csak egy 4 fülkés,
u. n. kis elsöosztályu kocsi közlekedik. Ebben a kocsiban is alig
3—5 olyan utas lézeng, aki a teljes
összegű menetdijat megfizette. A
többi csupa kedvezményes jeggyel
utazó. A második osztály most is
mindig zsúfolt, a harmadik
osztály
azonban ugyancsak megsínyli a
tarifaemelést. Négy kocsival kevesebbet kapcsolnak most minden
vonathoz, mint azelőtt és ennek
dacára is sok az üres hely a harmadik osztályon, holott a tarifaemelés előtt a folyosókon, lépcsőkön,
sőt a kocsik tetején is ott szorongtak
az ülőhelyhez nem jutott utasokÜresen fut most a podgyászkocsi
is, senkisem veszi igénybe a 98
koronás podgyásztarifa miatt, holott
ezelőtt podgyász-mellékkocsira is
volt szükség.
Szemmel láthatólag megváltozott az
első és harmadik osztály utazóközönsége is. Az első osztályt ma csaknem
kizárólag a kedvezményes jeggyel
utazó köztisztviselők veszik igénybe,
akik kedvezményük révén alig a
tizedrészét fizetik a 315 koronás szeged—budapesti menetdíjnak. A harmadik osztály utasai viszont a jobb
osztályok sorából kerülnek most ki,
akik a magasabb kocsiosztályok magas dijait megfizetni képtelenek.
Illetékes helyen komolyan foglalkoznak a negyedik osztályú kocsik
beállításával és az uj tarifa revíziójával, mert a mai helyzetet a MÁV
jövedelmezősége szempontjából nem
tartják kielégítőnek. Szó van arról
is, hogy a tisztviselőknek nyújtott
utazási kedvezményt revízió alá
veszik és a régi rendet állítják vissza,
amikor a köztisztviselők a rendes
menetdíj felét fizet é* a résziikre megállapított kocsiosztályon.

KORZO-MOZI
TEÍEFON: Igazgatósig 455.
Pénztár
IT-65.

Csütörtök, péntek, szombat, vasirnap,
szeptember Z, 3., 4 és 5-én
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H a l l e r nagy b e s z é d e
a numerus clausus mellett.
A n e m z e t g y ű l é s m a i ülése.
BUDAPEST,
(Magyar

szeptember

Távirati

2-

Iroda)

A nemzetgyűlés mai ülését fél
II-kor nyitotta meg Rakovszky István elnök. Ruppert Rezső, a mentelmi bizottság előadója tesz jelentést Huber János mentelmi ügyében.
A botbüntetésről szóló javaslat
harmadszori olvasása után áttérnek
az egyetemi beiratkozásokat szabályozó numerus elausas törvényjavaslat tárgyalására.
Usetty Ferenc, a közoktatási bizottság előadója ismerteti a javaslatot.
Ha igaz az a mondás, bogy akié az
iskola, azé a jövő, akkor iskolapolitikánkat az egész vonalon revizió
alá kell venni. Egyetemeink és főiskoláink virágzásától függ népiskoláink virágzása. Változott viszonyainknál fogva először az egyetemi oktatás ügyét kell revidiálni. A magyar
állam elsőrendű kötelessége, hogy a
hallgatóság számát kontingentálja,
mert a szellemi proletáriátus csak
rosszra vezethet. Ezt a törvényjavaslatot nem szabad egybeállítani,
mintha valami felekezet ellen irányulna. Ez a magyar nemzeti intelligencia védelme.
Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter szólalt fel utána.
A múltban sokszor koncessziót tettek
annak a rovására, hogy liberális
humánus színben tűnjenek fel. A mi
különleges viszonyunkból kell a
következtetéseket levonni. Szabjanak
a magyar nemzetre magyar ruhát.
Régen minden törekvést a numerus
claususra antiszemitizmusnak nyilvánítottak, mert a zsidóság találva
érezte magát.
Szakítani kell azzal a felfogással,
hogy aki érettségi bizonyítványt kapott, jogosítva van arra, hogy az
egyetemre járjon. Nem jogosítva, hanem csak képesítve lett. Meg akarjuk
válogatni azokat, akik vezetői lesznek a magyar nemzetnek. Evégből
vissza kell adnunk a legfőbb oktatást a tudományos és nemzeti céloknak. Mi tudósokat akarun<, de nem
Picklert, Jászit és Alexandert. (Helyeslés.) Tudósok kellenek, akik elsősorban a magyar talajban
magyar
lelkeket kutassanak.
Nem olyan tudósok, akik idegenben keletkezett
elméleteket erőszakolnak ránk. (Éljenzés és taps.) Egy tllet.ségünkre hivatkozom, Goga Oktáviánra, aki a
Romanulban azt irta 1912-ben, hogy
a magyarok egyre ritkábban találhatók. Elvesztek Jókai tipusai, eltűntek a vidám parasztok. A feitőző központ Budapest, Petőfivel és Arannyal
véget ért a magyar történelem. A
budapesti zsidó irodalom foglalta el
a helyét. Túlzó ez a kritika, de meg
kell állapítani, hogy igazság van
benne. (Éljenzés és taps.)
A javaslat kapcsán a miniszter
lámutatott azokra a védekezésekre,
amelyekkel sikerült a kérdést előmozdítani. Megreformálta az egyetemet, — úgymond — hogy a középiskolai tanárképzést megjavítsa.
Megreformálja a magyar tanítóképzést, hogy jobb talárokat kapjanak
Drózdy k zbekiílt: Elég rosszul!
Haller: Nem hinném, hogy roszszul, a képviselő nrnak is jobb letl
volna, ha négv év helyett 6 évig
jár a kepzohe. (Derültség.)

Ki akar olcsó cipőt?
Saiat késMtípii hox
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Ezután felolvasta az Egyenlőség
vezércikkét, amely azt mondja, hogy
a numerus clausussal egy uj korszak veszi kezdetet. Igazat ad a
vezércikknek, hogy Magyarországon
tényleg uj korszak kezdődik, a liberálizmus megszűnt, hiába hivatkozunk Kossuthra, Deákra, Eötvösre
és Szilágyi Dezsőre. Meg van győződve róla, hogy ezek a nagy magyarok jobban szerették Magyarországot, mint a liberálizmus. Ha
tudták volna, hova vezet a liberálizmus, jobban körülbástyázták volna
a krisztiánizmust a liberálizmussal
szemben. Kéri a javaslat elfogadását.
A miniszter beszédét hosszantartó
zajos éljenzéssel és tapssal fogadták.
A középen és a baloldalon a képviselők felállva tapsoltak a miniszternek, ezután az elnök szünetet
rendelt el.

Változás a középiskolák tantervében.
Haller kultuszminiszter három rendelete
BUDAPEST, szeptember 2.
(Magyar Távirati
Iroda)

Haller István kultuszminiszter három fontos; a nemzeti nevelésre
messze kiható rendeletet bocsátott
ki. Az első a gyakorlati életet szolgálja, amennyiben a gyorsírást kötelező tárgyként állítja be a középiskolák negyedik osztályába: a második a hazafias nevelés és a zenei műveltség előmozdítására törekszik. Az
iskolák első és második osztályába
ugyanis kötelező tárgyként veszi be
az énektanítást,
mellyel jellegzetes,
nagyrészt magyar dalok kapcsán a
hangjegyírás és olvasás van előírva. A
harmadik rendelet közgazdasági, társadalomtani, jogi és földrajzi oktatást
szolgál. A közgazdaságtan
a gimnázium és reáliskola harmadik osztályában a történelem mellett heti egy órában kerül előadásra, ugyanott a földrajz,
(általános antropologia és térképismertetés) heti S órában, a negyedik osztályban a történelemhez a
politikai földrajz helyett, mely önálló tárggyá válik, heti egy órával a
jogi ismeretek kapcsolódnak. A hetedik osztályban az egyetemes történelemmel együtt földrajzot tanulnak a növendékek, a nyolcadik osztályban az első félévben pedig külön
tárgyként heti 2 órában közgazdaságtan, a második félévben társadalomtudomány kerül tárgyalás alá. A
felsőbb leányiskola ötödik osztályában
az antropologiai elemei kapnak helyet, a leánygimnázium tanterve nem
változik. A nagyfontosságú ujitás
kapcsán a heti órák számát is szaporították.

Laphordó
asszonyokat
előfizetőkhöz való kihordásra jó fizetéssel

azonnal
felvesz a

„Szeged"
hiadóhivatala.

kihir-

BUDAPEST, szapt. 2. A fiumei
független államnak, a
Quarnero
olasz régensség név alatt való szervezéséről ma a Havas-ügynökség a
következő közleményt adta
ki:
D'Annunzio
ma nyilvánosságra hozta
az uj fiumei állam alkotmányát teljes szövegében, amint azt Fiume
város és a veneziai szigetek régi
alkotmányai alapján megalkották. Az
alkotmány a szomszédos városokra
is ki lesz terjesztve, amennyiben
csatlakozni kívánnak Fiume államhoz. Az államtanácsban helyet foglal minden rend képviselője és a
tanács adja ki a gazdasági és munkafegyelemre vonatkozó törvényeket.
Az alkotmány kihirdetését nagy lelkesedéssel fogadta a fiumei lakosság

A „Szeged"
házhoz szállítása.
Felhívás előfizetésre.
SZEGED, szeptember 2.
Ma már fölösleges hangoztatni, mart
mindenki tapasztalatból tudja, hogy a
napilap minden híznál
nélkülözhetetlen.
Olyan időket élünk, hogy nincs nap,
amelynek meg ne volna a maga szenzációja s ezek a fontos esemény-szemek
alkotják azt a láncot, amely nem egyéb,
mint az élet. Ki ne volna kíváncsi annak
minden mozzanatára? Kit ne érdekelne
az, hogy mi az, ami talán már holnap
döntően hat a sorsára, az egész életére.
A Szeged megindulásakor elsősorban
azt a célt tűzte maga elé, hogy mindenről,
ami kö^el-távol történik, a
legrövidebb
idő alatt értesítse a közönséget s ez teljes mértékben sikerült is. Úgyszólván egy
teljes nappal előz mej{ a Szeged minden
más komoly hirforrási, mert ma délután
közli mindazt, ami a holnapi
lapok tartalma.
Meg akarjuk könnyíteni azok
dolgát,
akik már is érzik, hogy a Szeged a frisseségével, jól informáltságával bekívánkozik a portájukra s ezért a
holnaptól
kezdve az előfizetőknek
házhoz szállítják a lapot.
Ezzel a könnyítéssel tartozunk az olvasók
tekintélyes táborának, akik a Szeged-et már
a megjelenésétől lelkesen támogatják.
A Szeged előfizetési ára házhoz szállítva:
Egy évre . . .
180 X
Fél évre . . .
140 „
Negyed évre . . 7U .
Előfizetni lehet a Szeged kiadóhivatalában
(Próféta-szálloda) személyesen, leve ezőlapon, vagy telefonon. (Telefonszám: 154.)

Dugonics Kertmozi
Igazgató: Vas Sándor
Telefon: 165 és 15-09.

Csütörtöktől vasárnapig

A szezon legnagyobb
szenzációja, a

Burlingtoni
Jaguár
II. rész :

Englánder József
c u k o r k a á r u r a k t á r a , délig y ü m ö l c s b e - is kivit*)*

Fiume a l k o t m á n y á t
dették.
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fl manillai cijklop*
6 felvonásban.
Előadások fél 8 és 9 órakor.
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HÍREK.
HEGYEK,

MEGYEK...

A Vttfen.V oly ** arn>"
a nyár^otgdrft
agy utálom
, .
Tudom csak álom a \ildgom,
5 a: rttrm mégi* c>bon élem
Hegyek, megyek t a két szemembe
betér agyag a szebt **
•
a tíúrkt ma belé se férne,
és mintha holnap sohse lenn*
M r a1amt>an
M*xrk- m f sy f k • •
a mocskos élet bokra tép meg, 3 lábam, léptem mégse téved

A szivem meg azt súgja halkan •
Gyerünk, tán arra jobb világ
van!...
És húz a szivem . . , visz a lábam

— A kormányzó Egerben. A
fi. T. I. jelenti: Horthy Miklós
kormányzó nejével és fényes kíséretével szeptember
1-én érkezett
Egerbe, ahol résztvett az egri gyalogezred zászlószentelés! ünnepségén.
A feldíszített pályaudvaron Nagy Pál
altábornagy, Szmrecsányi Lajos egri
érsek s a polgári hatóságok fejei
jslentek meg a kormányzó fogadtatásán. Szmrecsányi érsek misét celebrált, mire Horthy Miklósné, a
lászlóanya a .Hazádnak rendületlenül" jel szavú nehéz selyemszalagot
feltűzte a zászlóra. Zadravecz tábori
püspök beszéde után a csapatok
ágyúdörgés között fölesküdtek a
zászlóra, majd a kormányzó saólott
leikesitóen a katonákhoz. A küldöttségek tisztelgése után Horthy kormányzó hatalmas beszédben válaszolt. Ezután megszemlélte az érseki
rezidenciát s a tiszti kaszinóban
rendezett ebéd után délután 3 óra-
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kor hagyta el kíséretével egyUtt
saládja
Egert. A kormányzó és csal
Gödöllőn szállott ki az udvart vonatból.
— AdaUkat kér a azénailadlbétae.
A Budapesten működő szénbesrerró szindikátus átiratban arra kérte a várnai tanácsot, hosv a szénéi látásin>» szüksége*
pontos adatokat bocsássa rendelkezésere.
A tanács utasította a mérnöki hivatalt az
adatok bemutatására.

— Egy színésznő bslesete. Tegnap délután majdnem halálos kimenetelű baleset érte Dalnoki Tessa
színésznőt, aki tagja volt a mult
szezonban a szegedi színtársulatnak.
Délután 5 óra tájban egy nagyobb
társasággal csolnakkíránduilást tett a
Tiszán. A vasúti hid közelében a
csolnak váratlanul felborult és a
benneülök a vízbe zuhantak. A nagy
zűrzavarban senkisem vette észre,
hogy a színésznő, aki ruhástól esett
a vízbe, eltűnt a hullámok
között.
Végre a társaság jobb úszói néhány
percnyi keresés után a viz alól húzták ki az eszméletlen állapotban lévő
színésznőt. Dalnoki Tessa már jól
érzi magát, az ijedtségen kivül semmi
komolyabb baja nem tortént.
— A győri katonai Hraátiakala növendékeit felhívja a szegedi katonai kdrletparancsnokság, hogy szeptember 15-én
Kismartonba vonuljanak be.

— A

csillagvizsgálók

sorsa.

Keddi lapunkban hírt adtunk arról,
hogy a cseh megszállás alatt levő
ógyallai csillagvizsgáló-intézet Szegeden kiván megtelepedni. A helyi
mérnökség ajánlatára azóta több
kupolás, magas középületet tekintettek meg, melyek azonban már
csak azért sem felelhetnek meg a
a célnak, mert nagyobb földterületre
is igényük van. Tegnap a Szeged
határában lévő Othalomra utaztak
ki, ahol a városnak parcellázott földjei vannak. Ezeknek természetes

BELVÁROSI
MOZI
szeptember 8-án
megnyílik. TELEfON:
Igazgatóság 258.
Pénztár 582.
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magas fekvése is megfelelne a
célnak s az ottani bérföldeket
esetleg más városi földek utján
lehetne kártalanítani. A csillagvizsgálóknak azonkívül füsttől, portól és közeli vonattárattói mentes
helyre van szükségük, hogy a közeli
rezgések ne zavarják őket. Kedvük
lenne a Szeged, vagy környékén
való állandó letelepedésre építeni,
fásitani akarnak és meglévő, a csehek
által el nem rabolt műszereiket ide
akarják hozni. Csak egy Drezdában
megrendelt távcsövüknek többmillió
az értéke. Érthető tehát a tudósok
elövigyázata.
— ttot fSrdSnk a télen? A város
Gruber Antalt, a városi téglagyári üiem
vezetőjét bízza meg azzal, hogy a gőzfürdő részére szenet szerezzen be. A város
e tekintetben áldozni is hajlandó s igy
talán mégis csak lesz szene az idén a
gőzfürdőnek.

— Kutatják a forrsdslom slsti
jogtalanul eltalajdonitott pénzeket. Az októberi forradalom kitörése
után tudvalevőleg igen sok állami
tulajdont képező pénz kallódott el,
főképen a feloszló katonai intézmények pénztárai lettek prédájává a
zavarosban halászóknak. A kormány
most igyekszik — amennyire még
lehetséges — összeszedni ezeket a
közpénzeket A hivatalos
Budapesti
Közlöny
mai számában rendelet
jelent meg, amely szerint a péuzintézetek
kötelesek
zárolni
az
191& évi október hó 31-ik napja
után az 1919. évi augusztus hó 6.
napjáig bezárólag betéti könyvekre,
folyószámlákra, vagy letétként elhelyezett minden olyan készpénzt, vagy
egyéb vagyont, amelyre nézve a körülmények alapján az a gyanú, hogy
az államkincstártól
vagy
valamely
közhatóságtól jogtalanul
vonták el
és kötelesek erről azt. aki a vagyonról, a pénzintézet könyvei szerint,
rendelkezésre jogosultnak látszik,
értesíteni, hogy jogában áll a zárolás
elles a pénzügyminiszterhez 15napi
záros határidőn belül előterjesztéssel
élni.
— Koksz raakszlnált árban. A Bankegyesület arról értesítette a várost, hogy
módjában áll 10 vagon Cséry-kokszot a
városba behozni. A város utasítást adott a
koksz megvételére, melyet az á[vizsgálóbizottság által megállapított árban fognak
eladni.

Tisztviselők
kérelme. A
szegedi városi tisztviselők egyesülete
arra kéri a tanácsot, hogy a megjelent miniszteri rendelet értelmében,
a nekik járó felemelt háborús segélyt
már most utalja ki. Balogh Károly
tanácsnok azt javasolja, hogy készítsenek egy kimutatást az összes
városi alkalmazottakról, amelynek
alapján a tanács megteheti majd a
segélyek
kifizetésére
vonatkozó
javaslatot
írna halála. Lévai János
tgy
-J újságé
újságárus, aki a lapok terjesztésével a
Korzó-mozi előtt kereste a kwyerát, tegnap meghalt. Lévai két tüdőlövései került
haza a harctérről s mint hadirokkant vállalta a lapárusitás terhes munkáját. A
szegedi ujságárusok, Remzsö Nándor kezdeményezésére MO koronát juttattak koszorumegváltás cimén az elhunyt családjának.

— Szegedi adatok a forradalo ni történetének hönyvéhez. A
központi statisztikai hivatal átiratban kéri a várost, hogy bocsássa
rendelkezésére azokat az adatokat,
melyekre a forradalom történetének
megírásához szüksége van. A város
teljesiti a kérelmet, de az adatok
egy részének beszerzésére a kereskedelmi kamarához utasítja a statisztikai hivatalt.
— Uj ügyvédi iroda. Dr. Lukátsy
Géza ügyvéd dr. Gróf Árpád ügyvédtől különvált és irodáját Kossuthulca 21. szám alatt (a víztoronynál)
megnyitotta.

— Heves vita lesz a 250 azázalékos pótadó körül.
Balogh
Károly tanácsnok bejelentette a mai
tanácsülésen, hogy Scultéty főszámverő elkészült az 1930—21. évi
városi közköltségvetési előirányzattal.
A tanács a pénzügyi és közköltségvetési bizottságnak adja ki a nagyfontosságú ügydarabot tárgyalás végett. Az eddig megnyilvánult véleményekből kitűnik, hogy a közgyűlésen, különösen az általunk már ismertetett 2&0 százalékos pótadó fogja
heves vita tárgyát képezni, annál is
inkább, mert ez irányban már a
tanácstagok véleménye is megoszlik.
— Oroszországi árjegyzék Oroszországból mindsürübben érkeznek haza a
sz.gedi hadifoglyok. Alkalmunk volt egy
most érkezett hadifogollyal az ottani árakról beszélni, aki a kővetkező kis árjegyzéket állította össze számunkra:
Egy tojás: 560 korona, 1 klg. kristálycukor S5.000 korona, t klg. vaj 25.000,
1 tábla csokoládé 9,300, í zsemlye 890.
I pár cipó 3300 korona. A podgvaszkocsi
fuvardija 1 kilométernyi útra 20.000 kor.
Hajvágás és beretválás 2000, borravalóval
együtt 2300 korona. Megjegyzendő még
ehhez, hogy egy-egv pénzegységből vissza
nem adnak, igy pld. informálónk 720 rubelu jegyet váltott, de egy 1000 rubeles
pénzt adott át: vissza persze ebből sem
adtak.

z K o m á r o m i kalapjavitásai a
legjobbak, Kárász-utca 5.
no
x 2 deákfiu vagy két leányka
egy uri cssládnál teljes ellátásra
elfogadtstik. Cim a kiadóban.
— Elitéit réazageakedók. Jójárt Józsei
gazdálkodó egy tegnap délután kötött jó
váaár ötömére nagy murit rendezett es
estefelé már teljesen berúgott, ugy, hogy
négykézláb mászkált az utcán. Ma délelőtt a kihágási bíróságon 30 korona pénzbirságra ítélték, botrányt okozó részegség
miatt, — Liliom Ferenc pénzbeazedőt, akit
szintén borközi Állapotban hoztak be a
rendörök. 20 korona birságra ítélték.

— Tia vsgon liszt érkezett. A
város részére kiutalt 42 vagon lisztből az első 10 vagon szerdán érkezeit meg a Back-malomba. A lisztet
a közélelmezési hivatal a kereskedők
között oazlja szét, akik hivatva lesznek a lisztkönyvvel rendelkező 70.000
egyénnek a 6 klg.-os fejadagot kiszolgáltatni.
— Könyvet vese az árvizsgátó-bizottséf. Budapest székesfőváros huscsarnokai
árjegyzéket aduk ki, melynek darabja 8
koronába kerül. A városi tanács elrendelte
egy ilyen példány beszerzését, mert erre
a szegedi árvizsgáló-biznttságnak szüksége van.

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

Vajda Farkas R.-T.
cégnél részesülünk.
3
Szeged, KŐICSQU-U. 3. Roysl-szállú mell.

grilláns ékszert,
aranyat, ezüstöt
magas arban vásárlunk

86a

Fischerékszerészek
Testvérek
KÁRÁSZ U
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Cigar ettah üvely ek,
Cigaretta-papírok
nagyban és kicsinyben legolcsóbb napi
árakon kaphatók

WEISZFE1LER

MÓRNÁL

Jókai-utca 11 és Rákoczi-tér (a tűzoltó
laktanyával szemben).
97

Szeged, 1920 szeptember 2.

S Z E G E D
— ünnepély a Széchenyi-téren.
A szegedi menekültügyi hivatal engedelyt kér a várostól arra, hogy e
hó 8-án a Széchenyi-téren ünnepélylyel egybekötött gyűjtést rendezhessen. Az átiratban a programot is
részletezi, mely szerint a Széchenyitéren virágot, jelvényeket, autogrammot s egyéb hasonló dolgokat árulnának, délután 3-tól pedig
emelvényeken jótékony bazArok, sorsjáték és szerencsekerék utján gyfljtenéneit A tanács az engedélyt megadta és utasítja az államrendőrséget,
hogy megfelelő őrszemélyzetről gondoskod' k.
— Aki lánckereskedelemre kér engedélyt. Löwy Jenő kereskedő iparengedélyt kórt arra, l.ogy jelenleg fennálló
vegycskcdésébcn árut raktározhasson el.
A rend ".raég. mint elsőfokú iparhatóság, a
kérelmet ^utasította, amit a tanács annál
is'inkább tovahagyett, mert a naiv kérelmező tulajdonképen lánckereskedés fotytatására kért engedélyt.

— Rendbehozzák az utcákat.
Megirtuk már, hogy a város összeköttetésbe lépett a szobi kőbánya
vezetőségével, abból a célból, hogy
ide megfelelő, utcaburkolásra alkalmas terméskövet szállíthasson. A
mérnöki hivataltól nyert értesülésünk
szerint ezek a szállítások már aug.
23-án megkezdődtek és azóta már
50—60 vagon kő érkezett Szegedre.
A mérnökség elsősorban azokat az
uttesteket fogja kővel átburkoltalni,
melyekeii most csak apró kövek(makadám) vannak. Ilyenek elsősorban a
Petőfi Sándor-sugárut külső része,
a dorozsmai ut, még pedig a szatymazi elágazástól D.trozpmáig (ennek
az útnak a másik része állami kezelés
alatt van és ezt szintén kövezik), a
Kálvária-ut és vígül a Felsőtiszápart.
A munkálatokat m<*g nem kezuették
meg, mert nii cs elegendő anyag leszállítva, de tény, hogy az említett
uttestek átburkolása után egészen
más képe lesz a városnak.
— Menny! viiet termel a hét ártézi
kut? A városi mérnöki hivatal bejelentette, hogv a városban lévő 7 árté/i kut
1917-ben 7492, 1918-ban 723(1, 1919-ben
7250 és 1920 májusáig 7S40 köbméter
vizet termelt. Mint a fenti adatokból látható, a csökkenés jelentéktelen a három
év alatt Ami akadály mégis volt, az a
tüzelőanyag hiányának tudható be. A
tanács tudomásul vette a jelentést.

x J ' a c c u s e ! a cime a Pathé-filmgyár legújabb alkotásának, amelyben a legenyhébb romantika a legbrutálisabb naturalizmussal ölelkezik. Mint valami fantasztikus álom,
ugy haf a nézőre J'accusc!, az emberi szívnek, képzeletnek ís művészetnek ez a halha'at'an megnyilatkozása.
Csütörtökön
kerül
bemutatásra és vasárnapig marad
műsoron a Korzó-moziban.
— Kátrányt vásáról a város. A város
ajánlatot kapott 730 klg. barnaszén-kátrány
vételére. Az üzletet helybeli kereskedőkkel
fogja lebonyolittatni, az eladását pedig a
közélelmezési hivatalra bízza.
x A manlllal

eyklop, a

Bur-

lingtoni Jaguár
második része ma
megy először a Dugonics
Kertmoziban.
Felesleges kommentárt fűzni
ehhez az izgató, nagystílű kalandorregényben, mely lázban tartotta
euész Budapestet. Jegyek mindkét
eiőadásra korlátolt számmal kaphatók a pénztárnál.
— A kórház azene. A városi közkórház
bejelentette a tanácsnak, hogy egy 'éli
idényre 30 vagon kokszra vagy szénre
van szüksége és engedélyt kér arra, hogy
az idén szükségletét házilag szerezhesse
be A tanács az engedélyt megadta.

x Délmagyarország Hírlap- és
Nyomdavállalat,
Szeged, Pe.őfi
Sándor-sugárut 1. ízléses kiállításban, jutányos áron, gyorsan és pontosan készit mindenféle nyomtatványt.
Teljesen uj, modern felszerelés.
Telefon: 16—34.

KÖZGAZDASÁG.

— öngyilkos leány. Balog julia
Petőfi Sándor-sugárut 8S. számú
házban lakó 26 éves leány ma délben öngyilkossági szándékból mellbelőtte magát. Állapota sulyos.
Beszállították a közkórházha.

Első Szegedi Hizlaló és Élelmlszerszállltó R -T. A Duna—Tiszközi Kereskedelmi R.-T. helyiségeiben (Kaszinó épület, Vörösmartyutca 5.) tegnap délután megalakult
Sokba kerül a hölgyeknek a tél. az Első Szegedi Hizlaló és Élelmif gy divatos szflrmekabát 70—90 ezer korona. szerszállitó R.-T., amely vállalat —
— Slövetkoaztüro 8—10 ezer koronába kerOI.—
mint cégében is kifejezésre jut —
Kalap 100 —2000, téli dpő 1200-2000 korona.
főképen mezőgazdasági termelésünk
SZEGED, szeptember I.
cikkeit fogja nagyobb arányokban
(Saját
tudósítónktól.)
külföldön
elhelyezni. A társaság
A szépnem bánatkönnyeket sírhat a már
egyelőre
1.200.000
korona alaptőkéígérkező tél beköszöntéseikor. A női ruvei
alakult.
Igazgatósági
tagjai: Dr.
hák és divatcikkek sohasem tartoztak az
Karátson Antal v. min. tanácsos, a
olcsó mulatságok közé, most azonban oly
Magyar-Olasz Bank igazgatója, elnök,
magasan tündökölnek a téli szőrme cikkek
Balogh Károly városi tanácsnok,
árai, hogy vasidegzetü és arany tárcáju
alelnök, Bagáry Kálmán kir. gazdaférj legyen az, aki meg nem szédül a
sági felügyelő, dr. Dobránszky Béla,
megpillantásukkor. Munkatársunk fölkea Haltenyésztő r.-t. vezérigazgatója,
reste a nagyobb női divattermeket, szőrmeMeer Ariur, a Magyar—Olasz Bank
áruházakat és a mai árakról a következő
r.-t. igazgalója, Pálfy Dániel nagymegdöbbentő riportban számol be:
iparos, nemzetgyűlési képviselő, Radó
A Kárász-utcán levő legelegánsabb
Géza részvénytársasági igazgató, dr.
szőrmeáruházban, amely dús raktárral
Sajtos Samu kir. tanácsos, pénzügyrendelkezik, a következők az irányarak:
igazgató, dr. Tonelli Sándor, a szeEgy modern szabású, hosszú breit-schwanz
gedi Kereskedelmi és Iparkamara
télibunda hetvenezer korona. Ugyanez
főtitkára. Felügyelő bizottsági tagok:
perzsíinerből sapkával együtt k ilencvendr. Gulácsy Sándor gazd. akad. tanár,
ezer koronába kerül. Egy másfélméter
elnök, Molnár Sándor részvénytárhosszú fehér róka ötvenezer, bengáliai
sasági igazgató és Újhelyi Sándor
farkas-boa pedig harmincezer koronáért
gazdálkodó.
kapható.
A Széchenyi-téren lévő, elismerten legjobb női divatteremben már kisebb halom
ezresért lehet a téli időjárás zordonsága
ellen védekezni Nagyon csinos, selyemmel,
vatelinnel bélelt szövetkosztüm vásárolható
már nyolc-tízezer koronáért. Némi enyhe
szőrökkel díszített divatkosztüm azonban
itt is belekerül tizenöt-tizennyolcezer koronába.
A téli kalapok ára 800-2000 korona
között váltakozik. Egy szőrmesapka, garnitúrával, muffal, boával együtt, minőség
szerint 20—50 ezer korona.
Az intimebb női ruházati cikkek ára
szintén erősen igénybeveszi a pénztárcákat. Egy női kombiié batisztból, vagy
más finomabb anyagból 3—4 ezer korona.
Egy selyemharisnya 800, silányabb anyagból 200—300 koronába kerül. Aránylag jóminőségü magasszáru télicipó 1200—2000
koronáért kapható. Egy szükséges divat,
cikk van csupán, amelynek az ára nem
csapong a zöldhasu bankók szférájában,
sőt aprópénzért kapható: a loknis frizurához való babahajtü,
amelynek ára darabonként 00 fillér. Ezenkívül nincs más
hozzáfűzni valónk a téli női divatcikkekhez.

A z ir

polgárháború.

BÉCS, szept. 2. A Neue
Freie
Presse jelenti Berlinből: Dublinből
jelentik: Quenstowban még mindig
utcai harcok vannak. Az angol katonák többszáz üzletet kifosztottak,
mert a sinnfeinek több angol katonát meggyilkoltak. A sinnfeinek
különböző utcákon b3rrikádokat építettek és a házak tetejéről is lőttek
a csapatokra. A harcoknak 15 halott és
többszáz sebesültje van.
A politikai és felekezeti gyűlölet
Belfastban tombol. Belfastban polgárháború dühöng a katholikusok
és protestánsok közölt. A protestánsok, akik többségben vannak,
mindé
n erővel igyekeznek a katolikus hatóságokat a városból elkergetni.
M e r é n y l e t K e m a l p a s a ellen.
BÉCS, szept. 2.
Konstantinápolyból jelenlik, hogy Musztafa
Kemal
nacionálista vezér ellen, amikor útban volt Angóra felé, merényletet
követtek el. Musztafa Kemal megsebesült, egyik kísérője meghalt.

Készit. javít, alakit

N Á D O D V A R Y , Kelemen-u. 4.
(Sarok bejárai)

S

^ — —. S
— 1 - legszebben
f a p i a n o k
WéS2üinek
és átdolgoztatnak
112

REISER

ELEMÉR

Oroszlán-utca 22.

cégnél

Telefonszám t>24.

KATONA MIKSA
K Á R O L Y I - U T C A 3.
rőfös- éa divatáruk olcaó áruháza.

|f
már a mult télen elisI V O K a Z y m e r t tiszta por- és kőmentes legjobb fűtőanyag. Házhoz szállítva
kisebb-nagyobb tételekben kapható
137

Berger nél ?K!r?Lg
Férfi-

6s

flu-ruha

szövetek,

ruha bársonyok, női ingek, mosó
áruk legolcsóbban beszerezhetők

KLEIN
—

M

-

ÉS TÁRSA

Df|oilci-Ur.

—

cégnél
—

14

Tejóriási választékban

46

ini

LÁNYI cukrászdában.

SZEGED, szeptember 2.

Ferravin, Chinavas-

•Tőzsde.
Nagy élénkség és nagy forgalom mellett
különösen a marka és dollár voli keresett.
Szegedi
Budapesti
irfolvamok:
xáróá folyamok:
Lei
——
5.45-5.65
Márka
5.17-510
5.15-525
Francia frank —.—
16.75—17.50
Svájci frank —.—
39.50-41.50
Dollár 2 4 3 . - 2 4 5 249.
255.Napoleon
810.—
810.
825. Líra
—
11.50-11.90
Rubel
-.-335
320-340
Sr.okol
4.10
4.
4.20
Dinár
-.-—._
8.99-9.10
Léva
—.—
4
4.25
Szegedi keresk.
és iparbk —.—
Szeged csongrádi
takarékp.
—.—
Szegedi közp. bank
reszv.
—.—
Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR és VERMES ERNÖ.
A szerkesztésért felelős Dr. SZILASSY CÁSAR
Lsptulajdoncs: .SZEGED* lapkiadóvállalat r.-t.
Felelős kiadó: Or. SZALAY LÁSZLÓ.

SZEŰET^^ÉKT'BORTER^

MEiÖK MINTflPINCÉJE

=

Aranyműves m ű h e l y !

Királyi tábla-épület. Sá

Kitűnő minőségű borok minden mennyiségben kaphatók.
17
Eaflst evőeszközök, ridlkölők éa
ékszerek nagy választékban laz
R r \ l r « r I T C A ékszerésznél szolid
L J U I V U I I / . S U á r a k o n kaphatók!
A r a n y a t ezflrtőt magas árban veszek.

h n r a vérszegények, lábbadozók,
U U I gyengélkedők gyógyszere. Kapható minden gyógyszertárban.
47

Harisnyák
70 k o r .
minden
sziliben

selyem, mouselin
és flórcérna pária

R ó i d á r u k b a n napiároknál
o l c s ó b b o n , dus választék.

Bocker és Pettkov
Dugonics-tér 5., Rőmer mellett.

P

ilohn Vilmos
l
mindennemű terményárukat

zabot, árpát, tengerit, babot,
mákot, kölest és mindenféle vetőmagvakat éfi olajÁ R J E G Y Z É K
H.p.nutrl..p»,k»lé.
isi
a legmagasabb
vásárol.
1.
rendű nyers
kivé
1migvakat
kilo*.-napi
. .áron
116—13)
kor.
Raktár:
Kossuth-utca
17.
1. .
pörkölt kávé I kg . .
1*>—150 .
Mandula 1 kilogr
au „
Mazsolaszőlő I kilogr
tit) .
Csemege csokoládé 1 drb
to ,
Zsirsioda, 128 tokot, I kilogr
64 .
I. rendti házi suppan 1 kilogr. . . .
85 .
Cort Cacao 10 dekagr
a> .
1 doboz Sardinia
12 K Su i
és az üsszes fűszer- és csemege-áru* a legolcsóbb napi árban szerezhetők be
49

HIRSCHL
Telelőn 413.

Zvack Royal gavallér palack
iamaikai rum literje I0» kor.
Ootischliy den.erara & v'erv old Brnzilia

141

ÉS LÉDERP.R
Dug.nlcs-Ur.

cégnél
Telefon 413.

23 korona

COgnae,

rum, Gottschlig likőrök, .Diana" s ó s borsztszK R O Ó szeszüzletében
Valéria-tér.
tó
Teleion 10-25.

I M !

cigaretta

Myek

Jankovich Mihálynál
=

S í e l e d . Iskola-utca 19.

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

Bokor

31

c. V.
73

S ^ I S U f t t f kötött kabátokat, garnitúrákat, harisnyákat stb. SSStfSSS**.
M l Elet Utódai.
G y á r i Iskola utca 20. szám.
41
O i l e t : Tisza Lajos k ő r ú t 32.

Gazdasagi,

háztartási

SAS a u t o m o b i l - g a r a g e

VAJDA

ÉS

§—6 drb. személyautóval MQiiiíjlTTfriTQiwéot S reged, Feketesas-utca 13.
legjutányosabban vállal OLOülölJlÜTalZiüül Te efon 11—34.
152

és pipere-c kkek
IMRE

TÁRSA

drogéria. Kárász-utca.

62

Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalatnál Petőfi-sugárut 1.

