Szeged, 1920 december 16.

Ára I korona.

Cstttfi rtSh, 1. évf., 102. s z á m .

ELÓPIZETÉ8I ARAK:
E n érre 280 kor. I N«cyedévre 7« kor.
N l frrra 140 „ 1 t i v hóra tt „

A fölösleges minisztériumok.
SZEOED, december 13.

(cvs.)
Csonka-Magyarországnak,
mely tizennégy milliárd korona deficittel küzd, melynek valutája alig
valamennyivel értékesebb az értéktelennél, a legmesszebbmenő, a leggarasosabb takarékosság elvei szerint kellene berendezkednie. Ezt a
szükséget, mint mindenek felett álló
törvényt, normát, megállapították már
az illetékes tényezők és belátták az
illetéktelenek.
Ennek a legutóbbi, nagyon örömtelen válságnak az alkalma kinálatosan ajánlkozott a takarékossági elv
keresztülvitelére és Teleki Pál kinyilatkoztatta, hogy a tárcanélküli
minisztériumok megszűnnek s hogy
a politikai államtitkárságokat sem
fogják ez alkalommal betölteni.
Igy volt ez tervben és a legtöbb
gondolkodó ember megelégedéssel
vette tudomásul, hogy költségvetésünk jelentős tehertétellel könnyebbül
meg. A nagyállam parádés sallangiaitól az ország maga szívesen szabadult volna. Végre olyan intézkedés, mely a beszéd és teoriázás
helyett pozitív hasznot, érezhető,
konstatálható könnyebbülést szerez
a túlságosán terhes pénzügyi helyzetben.
Igy volt ez tervben. De a valóság
sokszor a legszebb és a legokosabb
terveket is áthidalhatatlan szakadékok, lehetetlen akadályok elé állítja:
a pártérdekek, az egyéni hiúságok,
a mellőzhetetlen érdemek akadályai
elé és a tervek
tervek maradnak.
Megoldják a válságot, mire ezek
a sorok a nyilvánosság elé kerülnek, talán teljes már a kabinetlista,
a fontos és a felesleges állások, a
hivatalok és a tisztségek már mind
gazdát találtak s a kormány megalakult. De ez a megoldás kétségtelenül bennfelejt a lelkekben valami
kellemetlen, valami kinos benyomást:
azt az érzést, hogy a politikánkban
nem az országos érdek a döntő, hanem a pártközi egyensúly megóvása,
a személyi érvényesülés biztosítása.
Nem szabadulhatunk attól a gondolattól, hogy a magyar ember az eszmét, az elvet a személytől nem tudja
elválasztani és személyek mellőzésében az eszme sérelmét látja.
Teleki szükségszerűen deferált a
kormányzópárt kívánsága előtt. Betöl, tik a kisebb minisztériumokat is, nem
I mellőzik a politikai államtitkárságokat sem.
De hisszük, hogy Hegedűs Lóránt
pénzügyi tervezeteben helyet foglal
a felesleges kiadások kiküszöbölése
is és a kivitelben sorra kerül egyhamar ez a nem is fájdalmas, de
nagyhasznu kormányzati öncsonkítás.

Marad a régi kormány.

A cseh zavargáaok.
— Német katonák tartaiak r a i á a t —

Alig lesz változás. — Közeledik az els6 ülésszak vége. — Rövidesen
sikerül Teleki vállalkozása.

BÉCS. dec. 15. (M. T. 1. magánjelentése.) Prágában és egész Csehországban katonai diktatúra van. A
kivételes intézkedések és az ostromállapot egyes ipari
kerületekben
immár elháritotlák azt a veszélyt,
hogy Prágában és néhány vidéki
városban a tanácsköztársaságot kikiáltsák. A munkára kész elemek
már visszatértek a munkához, ugy,
hogy Csehország nagyrészében ma
ismét rendesen folyik a munka.
PRÁGA, dec. 15. (M. T. I.) A
brünni általános sztrájknak vari már
emberáldozats is. A Narodny
Listy
arról ad hirt, hogy ma reggel Brünnben a fellázadt tömeg a politikai
kerületi főnökség háziba ment, amelyet katonák őriztek és kísérletet tett
a katonák lefegyverzésére. Amidőn
az egyik tünteiö egy katonának kicsavarta kezéből a fegyvert, a vezénylő tiszt parancsot adott a tüzelésre, amely után 5 halott és 18
sebesült maradt a szintéren.
J*RÁG
dec. 15. (Cseh sajtóiroda.) A tegnapi nap és éjjel teljes
nyugalomban folyt le. A helyi hatóság a felső törvényszék elnökével és
a felügyelőséggel egyetértőleg Brflnn
és kbrnyéKe valamennyi községére
kihirdette az ostromállapotot. Mindenkit, ki a rendelet kihirdetése után
lázadást szít, a helyszínen agyonlőnek.

kerülése végett azt kívánja a kormányzópárt, hogy még a lemondott
Gróf Teleki Pál dezignált minisz- kormány nyújtsa be az indemnitásterelnök tegnap egész nap tárgyalt ról szóló javaslatot s evégből csüa kormányzópárt vezetőivel. A vál- törtökön hívják össze a nemzetság minden jel szerint közeledik a gyűlést. Az összehívást kérő ivet
megoldáshoz. A párt irányadó té- már számosan aláírták. A nemzetnyezői kifejtették a dezignált minisz- gyűlés egybehivásának ezenkívül más
terelnök előtt, hogy nem helyeslik politikai célja is van.
egyes vezetőpolitikusoknak
oknélAz uj kormány bemutatkozása
kül való elejtését. A miniszterelnök végett azután természetesen újra
természetesen meghajlott a többség összeül a parlament, letárgyalja még
óhajtása előtt.
a földgázjavaslatot, azután pedig
Teleki tegnap este
Hrdindndy berekesztik a nemzetgyűlés első
Gyulával tárgyalt és valószínű, de ülésszakát és hosszabb szünet követmég nincs eldöntve, hogy C marad kezik, amely alatt a minisztériumok
a belügyminiszter. Honvédelmi mi- előkészítik az uj törvényjavaslatokat.
niszter továbbra is Sréter István lesz.
A párt vezetői, köztük nagyatádi
Mozgalom indult meg Haller István Szabó István, aki tegnap is huzaérdekében is, aki ugy nyilatkozott, mosan tárgyalt Telekivel, annak a
hogy vele teleki még nem tárgyalt s véleményüknek adtak kifejezést, hogy
ő a maga szempontjából pesszi- a válság ma előreláthatólag véget
misztikusan itéli meg a helyzetet.
ér. Teleki vállalkozása huszonnégy
Ugylátszik, hogy egyelőre még órán belül sikerrel fog végződni.
Teleki programjának az a része sem
A P. N. közli, hogy Haller
valósitható meg most, amely a négy
István
valószínűleg kimarad a kabikisebb minisztérium megszüntetésére
irányul, mert a közélelmezési minisz- netből. Továbbá leadja Sréter István
tériumot ezidősztrint hém lehet mtg egy nyilatkozatát, mely a következőmegszűntetni, a másik három fen- képen hangzik: „Katona vagyok,
tartása mellett pedig főként párt- nem politizálok. Annyi a dolgom,
szempontok esnek súllyal a mérleg hogy szeretném, ha a nap nem
huszonnégy, de negyvennyolc órából
serpenyőjébe.
állana.
Velem Teleki nem tárgyalt
E pillanatban tehát ugy á!l a doés
én
sem
tanácskoztam senkivel".
log, hogy az uj kormány nagyon kis
eltérésével a régi Teleki-kormány
A Virradat irja: A személyi kér*
lesz. A pénzügyi tárcát ebben az dések megoldása után a dezignált
összeállításban is vállalja Hegedűs miniszterelnök előreláthatólag még
Lóránt, aki különben csak egy esz- ma este meg fog jeieeni a párttendőre tervezi miniszterségét. A kül- értekezleten, ahol felolvassa a királyügyi tárcára vonatkozólag Teleki kérdésre vonatkozó hivatalos deklagróf Bethlen Istvánnal tárgyal.
ráció szövegét. Teleki Pál kormánya
Egyelőre megmaradnak a politikai ezek szerint a mai napon minden
államtitkárságok is.
bizonnyal megalakul. Az uj kormányMinthogy a kormányzópártban at- ból hiányozni fog a népjóléti, nemtól tartanak, hogy a válság tárgya- zetiségi és kisgazdaügyi miniszter,
lásai esetleg még nagyon sokáig el- miután a miniszterelnök elhatározott
húzódhatnak, fel akarják kérni Tele- szándéka ez és állítólag Hegedűs
kit, hogy nyilatkozzék, elfogadja-e a Lorántnak, az u j kormány pénzügypárt feltételeit és ha nem, akkor fel- miniszterének egyik feltétele volt a
szólítják, hogy vonja le ennek kon- kis minisztériumok megszüntetése.
zekvenciáit.
Hasonlóképen megszűnnének a poliAz esetleges pénzügyi exlex el- tikai államtitkárságok is.
BUDAPEST, december 15.
(Sajat tudósítónktól,)
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Lovászy Pécsett hazaffiskodik.
BELGRÁD, dec. 15. Pécsett a
minap népgyűlés volt, amelyen Lovászy Márton többezer ember előtt
hosszabb beszéd keretében kijelentette, hogy Magyarországnak végre
kell hajtania a trianoni békeszerződést, fel kell oszlatnia a nemzeti
hadsereget, meg kell szüntetnie a
szomszédokat nyugtalanító irredentizmust. Az egyedüli helyes politika,
szerinte, a Jugoszláviával való barátságos viszony megteremtése. — Lo-

vászy beszéde után a népgyűlés
határozati javaslatot fogadott el, amely
arra kéri a belgrádi kormánvt. hogy
hajtassa végre a megszállott területen
a küzségi választásokat és alakítsa
meg az autonóm baranyai köztársaságot jugoszláv protektorátus alatt.
Kimondja ez a határozati javaslat
azt is, hogy nem egyesülnek Magyarországgal, mig ott a mostani
uralom áll fenn.

PRÁGA, dec. 15. (Svájci sajtóiroda.) Tegnap este a köztársasági
elnök fogadta a légionáriusok követségének képviselőit.
A követség
képviselői bejelentették, hogy a jobboldali és baloldali szociáldemokratapártok között közvetítőként akarnak
szerepelni.
BECS, dec. 15. Olmützi jelentés
szerint németeket használnak fel őrszolgálatra, mert a cseh rendőrség
nem látszik elég megbízhatónak.
ChladnobanZés Brünnben is német
katonaság látja el az őrszolgálatot.
PRÁGA, dec. 15. (Svájci sajtóiroda.) A tegnapi nap folyamán a
sztrájkmozgalom gyengült. Chladcoban a gyárakat megtisztították a kommunistáktól.
Számos letartóztatás
történt.

M a c Cormick
a N é p s z ö v e t s é g ellen.
GENF, dec. 15. Mac Cormiek
amerikai szenátor jelenvolt a genfi
Népszövetség teljes ülésén. Ü'és után
az újságírók előtt kijelentette, hogy
nem bízik a Népszövetség jövőjében
s az a benyomása, hogy sok drága
időt töltenek el hiábavaló beszédekkel. Délután Mac Cormick Budapestre utazott.

Maga ellen vét, ha nem nézi meg a GYERMEKSZÍVET!

Szeged, 1920 deeember lé.
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Személyi kérdések
a magyar politikában
Vass József nyilatkozat*.
BUDAPEST, december 15.

(Saját tudósítónktól)

Vass József közélelmezési miniszter a helyzetről a következőképen
nyilatkozott :
— Magyarországon politikát személyes kérdések nélkül — sajnos —
nem lehet csinálni. A pártonkívüli
erök bevonásáról az a véleményem,
bogy aki gondolattal és akarattal
jön, a-:! bele kell állítani a kormányzat gépezetébe. Sem a keresztény
nemzeti párt, sem pedig a keresztényszocialisták nem folytatnak személyi politikái, hacsak politikai lefejezés nein történik a keresztény
irányzattal szemben. A helyzetet felborítani személyi okok miatt nem
engedjük.
Péntek 1
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Ördögmocsár.
Dráma 5 felvonásban.

Esik a hó és elborítja a várost
— c«ek huaz utcaseprője van a köztisztasági hivatalnak. —
tasági telepnek 20 utcaseprő alkalmazott áll rendelkezésére és két hóMinél beljebb megyünk a télbe, ekéje is van. Ezekkel akarják a
annál több lesz e város és lakosai- város forgalomképességét biztosítani.
nak búja, baja, nyavalyája. Két nap A torzó és a legforgalmasabb néóta esik a hó. Eleinte persze senki- hány utca kivételével, az állandó
sem vette komolyan ezt a legkedve- hóesés következtében, kocsiút, gyaakadályok,
sebb égi csapadékot, mert hiszen itt, logút, sínek, gödrök,
ezen a mi vidékünkön ugyancsak már mind egy végtelen szürke (vagy
ritkaságszámba megy a hosszabb ha jobban telszik fehér) lepedőhöz
ideig tartó havazás. A karácsonyaink hasonlatosak. A forgalom már is
legtöbbnyire „feketék" és csak erősen csökkent az utcákon s noha
január-február körül van dolga az súlyosabb balesetekről eddig nem
utcaseprőknek. Az idén, mint ut- is kaptunk jelentésekel, de azokra
cáinkon élénken látható és amint ilyen körülmények között minden
sok elcsúszott vén ember és fiatal órában el kell, hogy készülve leasszony fájdalomtól összetörten me- gyünk. A köztisztasági telep szesélhetné, az idén ugylátszik másként retne ugyan utcaseprőket alkalmazni,
van a téllel és a hóval. A hó egye- de az a panasz, hogy nem tudják
lőre ugy esik az égből, mintha egy a husz főnyi létszámot magasabbra
hélig el sem akarna állani s mi emelni. Nem is csodálni való, hogy
atiól való félelmünkben, hogy ez, a lassan, de biztosan ki megy a dijelenleginél is nagyobb és ujabb vatból ez a foglalkozás. Más eszköakadályként fog szerepelni e szegény zökről, módokról és főként nagyobb
kellene gondoskodni,
város életében, illetékes helyről kér- fizetésekről
tünk felvilágosítást a baj orvoslá- amíg a hó rá nem pirit a városra.
sára vonatkozólag.
Markgráf Vilmos, a köztisztasági
telep vezetője, jelenleg éppen beteg,
Sikerült azonban vele mégis beszélgetnünk, de lakónikus rövidséggel
s bizonnyal a helyzettől való undorral azt mondta, hogy a köztiszSZEGED, december 15.
(Saját tudósítónktól.)

Béraufó'Bt

Telefon 808 és 765.

A Népszövetségből.

Ez lesz a

Belvárosi Mozi
három napi miisorán

Lemondott a szerb kormány.
BELGRÁD, dec. 15. A szerb kormány kedden beadta a lemondását.
Az uj kormányt a szkupsiina pártviszonyainak
megfelelően állítják
össze. A válság előreláthatólag a
jöví hét elejéig íog tartani.

Aranyat,

Briliáns

ékszereket,
arany karc&att órákat
és ezüstöt a legmagasabb árakon vásárolok.

Ékszerekben nagij raktári
• J ^ J J a w J a v U ^ n ^

flSQIER
ékszerész
Kárász-utca 14,
^
531

horzó-kávéház melletí.

ÉRTEKEZNEK A GABONAGYŰJTÉS MÓDOZATAIRÓL. A
közélelmezési ^misztériumban csütörtök, n délelőtt a gbonagyüjiés
módozatainak nregtan^aiására értekezlet lesz. melyen a szakelőadókon
kivúi részű esznek a vármegyék főispánjai ^s alispánja; is.

x Telmányi Emil naty hegedűhangversenye
csütörtökön délután 5
GENF, dec. 15. (M. T. I.) A
órakor
lesz
a
Belvárosi Moziban.
fegyverkezési bizottság ajánlata szeFigyel
mezteljük
a közönséget, hogy
rint először a leszerelést kell végrepontosan
jelenjen
meg, mert az
hajtani, másodszor ezzel kapcsolatban az államok számára betartandó ajtók csak az egyes számok között
utat három részre kell osztani: a lesznek nyitva. Itt említjük meg,
fegyverkezés határának megállapítá- hogy a Beethoven hegedűversenyét
sára, a fegyverkezés csökkentésére a szegedi Filharmonikus Egyesület
zenekara kiséri. Jegyek még váltés a leszerelésre.
hatók a mozi nappali pénztáránál.
GENF, dec. 15. (M. T. I.) A népszövetségi értekezlet mai ülésének
végén Nansen
bejelentette, hogy
Anglia hajlandó a kerekszámban
20.000 hadifogoly hazaszállítására
December 19 én, vasárnap délelőtt
szükséges költségek egyrészét ren11 órakor
delkezésre bocsátani, azzal a feltétellel, hop,y a többi államok is hozzáés
járulnak a költségek viseléséhez.
GENF, dec. 15. (Svájci távirati
iroda.) A népszövetségi tanács jóváhagyta a nemzetközi törvényszék felállításával foglalkozó jegyzőkönyvet.

KORZQ-MOZi

BUTTULA
Somlyódy

ELZA

Ferenc

Nagy művészi

Konstantin hazatérése.

MŰSOR:
ZÜRICH, dec. 15. (Bud. Tud.)
1. Modern táncok: Foxrott - Pagtime Tangó: Butiula Elza é s Somlyódy
Az Intransigent jelenti: Athénben
Ferenc.
nagy előkészületek történnek Kon2. Chopin: Faniazia: Vaida Elzi.
stantin király ünnepélyes fogadtatá3. Kísértés: ísz.chán.i Györgyi, Som!
sára, akit 19-ére varnak Athénbe. A
yótfv herenc.
i Balhtt Solo: Schatz Mári.
király fogadására diadaliveket emel5. Solo: Somlyódy Ferenc.
nek és ünnepi menetet készítenek
SZÜNET.
elő. Konstantin király lovon fog
6. Apacsok: Szuchányi Györgyi, Sommenni a menet élén a székesegylyódy Ferenc.
házba, ahol ünnepélyes Te Deum
7. Chopin: Walzer: Butiula Elza.
lesz. A velencei kikötőbe görög
R. Kigyótánc: Szuchányi Györgyi.
hajók érkeztek, amelyek a királyt és
9 A Faur. és a Nimfa: Butiula Elza
cs Somlyódy Ferenc.
kísérőit Athénbe viszik.
LUZERN, dec. 15. (M.T. 1.) Kon- 10. Liszt F : Papszodia. Szuchár./i Gy.
Az rqyes számokat
stantin király ma déíután egy órakor
BUTTMLA MAGDA kiséri zongorán.
utazott el inkognitóban, mintegy husz
személy kíséretében. Milanóban, hir
Jewsk Korzó-Mozi elövftlelt pénztáránál
szerin», két görögöt elfogtak, akik
Konstantin ellen bombamerényletet
— Palay Matild, a magyar kiakartak elkövetni.
rályi Operaház drámai szoprán énekesnője egyetlen hangversenyét Csá194 nyi Mátyás zeneszerző közreműködésével december 20-án tartja meg a
Tisza-száló fűtött nagytermében. Jegyek kaphatók az
Endrényi-fék
könyvkereskedésben.

Férfiruha

újdonságok

készen és méret után
Balázs Jenő S33&K

SZEGED, SZÉCHENYÍ-TÉR 2.

— Ékszerek, órák nagy választékban. Szolid árak. Nagy ékszer- és
órajavitó műhely. Fischer ékszerész,
Korzó-kávéház mellett.
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HIREK.
BEETHOVENHEZ.
Őrök hangok zenésze, borús titán, Beethoven,
Ma tgy világ siráma zendül fel bánatodban
S ki mennyei derűben trónolsz mosotygva ott
(fenn.
Nevedre egy világ bús szive összedob&nn. —
A germán géniusz, mely benned csúcsra
Veled győzelmesen bejárja a világot flhágott.
És ellen és barát egy testvér hangjaidnál,
Melyek mély árja ktjt és kint az égbe himbált
Nagyságod ünnepén,mely tiszta és nemes fényt
Sugárzik boldogan § nagy Emberiségre
S széppé teszi a gyászt, dicsőbbé az erényt:
Engedd, hogy egy babért fonjunk mi isenévre.
Beethoven, hisz neved szabadság és műrészei
S mi e két nemtőnek nevében ime néked
Zenével áldozunk alázatos szerényen,
A magyar muzsika ministránsaiképpen f
Jöjj el, jöjj el közénk, ez ihitat körébe.
Miként az Ur leszáll az otíár asztalára.
Nagy lelked zengjen is ujjongjon a zenében
A fúvók is vonók fönséges viharában.
Epedjen és zokogjon is dübörögve szóljon
Az Ember vágya is szerelme a vonókon
Es mint felhók közli! a Nap kilép ragyogva,
Örök vigasz derűjét áraszd a bánatokra t
Beethoven,ki magasság is mélység sasa voltál.
Világokat suhintó egyetlen szárnycsapással:
Dicsőséged egibe tekint tgy csonka ország
S a sírok ormain köszönt ma muzsikával;
Mert emberi jogok, szabadságok, reminyek
Nemes zenisze, nékünk testvérünk vagy s ha
Itiged
Ma ünnepele nép is,magasztos,szent dalodban
Rab milliók szivénekegy vágya összedobbant
Szeged, 1920 őszén.
JUHÁSZ GYULA.

— A ma délutáni közgyűlés.
A ma délután 4 órakor kezdődő
rendkívüli közgyűlésen az alanti
tanácsi előterjesztések szerepelnek: I.
A tisztvi elők javadalmazására vonatkozó tanácsi előterjesztés. 2 A
nyugdíjasok javadalmazására vonatkozó tanácsi előterjesztés. 3. Paulovits Márton külön póttékára vonatkozó tanácsi határozatnak jóváhagyása tárgyában. 4. Az 1917, 1918.
és 1919. évi utalapi zárszámadás
tárgyában polgármesteri előterjesztés.
— A menekültek népszámlálása. Az
Országos Menekültügyi Hivatal 1918 november 28-ika óta megszállolt területekről elmenekült magyar honosok összeírását rendelte cl. A menekültek összeírása az általános népszámlálásul egyidejűleg 1921 január 1. és 10-ike között
fog megtörténni. (M. T. I.)

— B u d a p e s t r e utazik a főispán.
Dr. Aigner Károly főispán a ma éjjel
11 óra után induló uj személyvonattal Budapestre utazik. A főispán elsősorban a gabonabeszolgáltatás ügyében tartandó értekezleten vesz részt és ezzel kapcsolatban sürgönyözött is dr. Somogyi
polgármesternek, aki jelenleg Budapesten tartózkodik, hogy várja be
őt a fővárosban. Dr. Aigner főispán
ezenkívül a külügyminiszterrel kíván
nagyfontosságú tárgyalásokat folytatni, különösen Újszeged ügyében.
Mint értesülünk, a szegedi szinház
bonyolultnak látszó ügyében is informáltatni fogja magát, fel fogja
keresni Sebestyén Géza színigazgatót
és minden igyekezettel arra fogja
rábeszélni, hogy társulatával Szegedre jöjjön.
Illatszer és kozmetikai különlegességek, eredeti kölni vizek és f i n o m
szappanok legolcsóbb bevásárlási helye

G Á S P Á R ILLATSZERTÁR
Széchenyi-tér 7. sz.
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x Karbitlámpákat minden rendszerben állandó karbit-ellátással
szállít Szántó József gépáruháza,
városi bérpslota.
t86

SZEOED

>. Szeged, 1920 december 16.
— Telin telje* lesz az iram.
A légszeszgyártól vett értesülésünk
szerint, Szegedre ma négy vagon
szén érkezett. A fuvarlevelek kiállítása azonban igen gyakran s igy
például cz esetben sincs rendben,
ugy. hogy lapunk zártakor még
kétes, hogy a fuvarlevél villamos
Özem címe a gázgyárat, vagy a
villamos vasutakat akarja-c jelenteni Va'ószinü azonban, hogy a
mai napon már teljes áramot fog a
gyár szolgáltatni.
x Egy 80.000 koronáa főnyeremény, ezenkívül még néhány fó- és
számos melléknyeiemény kerül a m.
kir. osztalysorsjiték december 16.
|7-éi> tartandó húzásán kisorsolásra.
Szerencseszámok eredeti áron kaphatók Kelen Hugó bank- és váltó
üzletében Szeged, Aradi-utca 7. sz.
— ünnepek u t á n i g biztosítva
« vizmOtetep ftr.cme. A vizmütelep
rés;ére az utóbbi napok folyamán
érkeztek szénszállítmányok, melyek
Ugy^n nem tartalmaztak jóminóségü
szenet, mégis keverten lehetővé teszik, hogy üzemük folytonosságát
a? ünnepek utáni időkig biztosíthassák. Tehát szomjan nem halunk
1920 Karácsonyában.
x MOST adja el mindenki fölösleges tört aranyat, ezüstjét, régi arany
és ezüst pénzeit Tóth órásnál, Köl•csey-utca 7.
4tl
— H a t v a n gazda pöre a t Á r v ztnentesltö T á r a d a t ellen. 1917 március 6 - á n

a Röszke melletti sárosvölgyi vascső-zsilip
vize elöntötte a röszkei és feketeszéli
gazdáknak a várostól bérbe ven bodomi
földjét. Körülbelül hatvan gazda a szegedi
Árv.zmentesitő és Belvizszabályzó Társulattól kártérítést kért. A lársu'at elutasító
válasza után pörre került a soi. A Kúria
most jogerősen megítélte a kártérítési
kötelezettséget. A tárgyaláson a gazdákat
dr. Csikós Nagy József ügyvéd képvivelte.

x H a m i s c s o n t f o g a k é r t , arany
ékszerért és briliánsért legtöbbet
fizet Gáspár, Kölcsey-utca 2. szám.
Ora-, ékszerjavitás olcsón.
— Megint elfogtak két fiatalkorú
betör At A rendőrség elfogott két fiatalkorú tanulót, akik Juhász Mihályné Szivárvánv-utca 6. szám alatti latsára betörtek és onnan 500 korona értékű fehérneműt elloptak. Letartóztatták és átadják
őket az ügyészségnek.

Belvárosi Mozi
Telefon: J

®

^

g

Holnap, csütörtökön, december
hó 16-án délután 5 órakor

TELMÁNYI
EMIL
Hangversenye.
Jegyek még válthatók
=
a pénztárnál. =55
— Betörések. Endrényi Imre könyvkereskedésébe ismeretlen lenesek betörtek
és onnan nyolcvan kiló kattonnáért hatezer korona értékben elemeltek. - 3'eier
Miksa Bástya-utca 13. szám alatt lévő
lakásáról ismeretlen tettesek husz pár
ezüst evőeszközt elvittek. A rendőrség
keresi a betörőket.

HAVAS GYULA
gépészmérnök, mechanikai, gépjavitó és autogén-hegesztő üzem

»
-

SZEGED, Fodor utca 2. szám.

Egyezség Olaszország és Jugoszlávia között.
PÁRIS, dec. 15. A Virradat írja:
A Temps jelenti Belgrádból, hogy
Olaszország és Jugoszlávia katonai
egyezséget kötöttek, mely a következő
öt pontból áll: I. Olaszország és
Jugoszlávia egyetértenek abban, hogy
Ausztriának s Magyarországnak a
békeszerződéseket végre kell hajtani,
2. Jugoszlávia kötelezettséget vállal
arra, hogy nem fogja megengedni a

Habsburgoknak trónra való visszatérését, 3. mindkét fél kötelezi magát arra, hogy Ausztriából vagy
Magyarországból indított mindenféle
propagandával szembenállást foglal,
4. ezt a szerződést közölni kell Csehszlovákiával, 5. mindkét államnak
jogiban áll hasonló szerződéseket
kötni, de ezeket kölcsönösen egymás tudtára kell hozni.

ULruvjv_r.TLL u i m m

*

Sport-cikkek
karácsonyi ajándéknak
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Komlódnál, £•fiKS
— A szegedi direktórium a biróság előtt. (Huszonkettedik nap.)
A mai tárgyalást félkilenckor nyitotta meg Markovich elnök. Több
elentéktelen vallomás után Benkó
lonát, Benkó József vádlott leányát
hallgatták ki, aki elmondta, hogy a
direktórium áruit a nép nyomorának
láttára fogadták el eladásra. Többször ki akarták magukat vonni a
sok fáradságot és kevés hasznot jelentő munka alól. de nem lehetett,
mert a direktórium nem talált más
árukiosztásra alkalmas helyet. Az
apja nem foglalkozott a kereskedéssel sohasem. Majdnem egy óráig
tartó vallomására a bíró-ág határozata alapján megeskették. A kihallgatás után az ügyész indítványozza,
hogy a tárgyalásokat reggel félkilenctől délután kettőig tartsák meg.
Dr. Fajka védő kéri, hogy a vádlottakat ne 2 Csillagbörtönbe, hanem
a törvényszék épületében lévő fiók
fogházba tartsák, mert a vádlottakra
nézve, akik közül többet fel fog
menteni a biróság, lealázó az utcákon való fegyveres kisérgetés. Az
ágyész kijelenti, hogy a kérelem
nem teljesíthető. Szél Gergely felsőtanyai esküdtet hallgatta ki a bíróság. A műkedvelő előadáson történt
lövöldözés részleteit mondja el. Állítólag ifj. Kálmán Béla parancsolta a
vörösőröknek, hogy a népre lőjjenek.

*
X Enyhülés, c s e n d e s f á j d a l o m
és báj foglalta el néhány napra a
mindennapi élet tülekedésének helyét
a szivekban, mikor a pesti Korzómozi. en a Gyermekszív cimü Starfilmet játszották. A kis Humprey
meg nem érlettségének tragédiája
kiemelte az embereket létük folytonos
kavargásából. Mintha mindenki saját
múltjára emlékezett volna, melyben
a bánatok csendcsen folynak el, mint
csörgedező patak, de örök nyomot
hagynak a lélekben. Az iró, Pakots
József, a rendező, Balogh Béla és a
szereplök, a kis Szécsi Ferkó és B.
Lázár Gida, meg a nagyok, Maltyasovszky, Vándory, Bolváry mindnyájan vérüket, vágyukat és álmaikat
öntötték a darabba s csak igy érthető
meg, hegy a néma film szinte beszélt,
sírt és kacagott le a zsúfolt nézőtérre.
Keztyük, harisnyák nagy választékban, kemény és puha gallérok
minden számban
538
Koralósinál, Kölcsey-utca 3. sz.

x Ottománokért Balogh kárpitoshoz forduljon a legnagyobb bizalommal, Kossuth Lajos-sugárut 6.
Telefon 1203.
— Prancla cikk Tiazáról. Tharaud testvérek az Eclairban hosszú
cikket közölnek ily cím alatt: n Ti$za
a legutolsó pillanatik elkerülni igyekezett a háborút". A cikk keretében
közlik Tisza emlékiratait és Vilmos
császárhoz intézett leveleit. (M. T.
I. szikra.)
x Az ördögmocsár, Franceska
Bertini csodálatraméltó filmprodukciója került bemutalásra a Belvárosi
Meglepd o l c s ó árakt
Mozi szerda, csütörtök és pénteki
műsorában. Egy
minden izében
szellemes konstrukciójú film oly
Kossuth Lajos-sugárut 8.
288
megkapó látványt nyújt, hogy soE L S Ő R E N D Ű KIVITEL!
káig emlékezetes marad a nézők
— Aranyat, erüstöt, drágaköve- előtt.
ket magas árban vásárolnak Fischer
Testvérek ékszerészek, Kárász-u. 10. m
Erdei ibolijakróm és szappan a

r

Schaífer Testvérek

— Egy betörő Ugye a törvénvazék
előtt
Ez
.
. év. . pünkösdién
...
'i é n
a Mérey-utca 6.
szám alatt lévő ház összes üzlethelyiségeibe betörtek. Többek között Tóth Testvérek cipőüzlctéből harmincezer korona
értékű cipőt és csizmát, Ördögh Dezső
ékszerésztől tizenötezer korona értékű
ékszert és
órát és Tabi
Gáspár
asztalosüzletéből ötszáz korona értékű
munkaköpenyt vittek el. A rendőrség rövid nyomozás után elfogta Rákos János
hódmezővásárhelyi rovottmultu egyént, ki
bevailotta, hogv ő követte el a betörést
és az árukat Klein Izidor és Haraszti
Vilmos vidéki kereskedőknek adta el Az
ügy ma a törvényszék MWrf-tanácsa elé
került, ahol azonban Rákos János vádlott
oly zavartan viselkedett, hogy a biróság
dr. Vadász védő inditvánvára elrendelte a
vádlott elmebeli állapotának megvizsgálását, minek megtörténtéig a tárgyalási
elnapolták.
x TARZAN II. réuit csütörtöklói a Korzó-Moziban. TARZAN II

része nem péntektől, hanem már
csütörtöktől, december 16-tól kezdve
kerül bemutatásra a Korzó-Moziban
és négy napon át, vasárnapig marad
műsoron.

BLAU IGNÁC
KELEMEN-UTCA

t i " ri

5. SZÁM.

le9

leghatásosabb bőrápolószerek

Kapható a hld-utcal patikában és
Valda Imre é s Tsa drogériájában.
— Mepnyilt a Püspök-téri bazár
Mikszáth Kálmán-utcai oldalán Bihari Miklós női divatüzlete, ahol
legjobb kivitelben és legolcsóbban
kaphatók pongyolák, ruhák, ingblúzok, kabátok, kötények, harisnyák
és fehérnemüek. Ugyanott elsőrendű
bluz és gyermekruha varrónő felvétetik.
Óriási választék a legfinomabb

PIPEBB
SZAPPANOKDÓI
a •tfif«TT'yú"-dreiérIában,
Tisza Lajos-körut 73. szám. 332b

- f c M m r i volt főispán flgye. A N.
W. T. jelentése szerint Szemző volt főispánt egymillió korona kaució ellenében
szabadlábra helyezték, ha a vizsgálat befejezte előtt Bécset nem hagyja el. Miután kiutasitási eljárás van ellene, a birói
vizsgálat befeieztéig Bécsbe szóló tartózkodási engedélyt adtak neki. (B. T.j

°,csóbb

,érfi

Jön!

Jön!

A világ legnagyobb
csodája:
A világhírű Albertini
csoport!

Lovaglás az
flrben
a Belvárosi Moziba
ZENE.
A Szegedi Dalárda Beethovenemlékünnepe. A König Péter vezetése alatt működő „Szegedi Dalárda'
igen szép és nivós hangversennyel
áldozott a halhatatlan zeneköltő:
Beethoven emlékezetének. Hat óra
voll, midőn Juhász
Endre (a költő
testvéröccse) lépett elsőnek a dobogóra, hogy Juhász
Gyula: ó d a
Beethovenhez cimü remekbe készült
rímeit tolmácsolja. Az értelmes versmondás, de különösen a vers nagy
tetszéssel találkoztak. Ezt követőleg elhelyezkedett a dobogón a
dalárda nagy vegyeskara és Beethoven : Isten dicsősége, majd Bach J.
S. három Choral-ját interpretálták
kifogástalanul.
Utána
Beethoven
egyetlen operájából: Fidelió-ból hallott végre a szegedi zenekedvelő
közönség részleteket. Szántóné L.
Mariska tanárnő sokszor méltatott
technikájával és énektudásával adta
elő Marcellina áriáját, majd az opera
kvartettjét hallottuk Szántóné, Flrbásné Piukovits Ilona, Fodor László
és Hergovits Jenő előadásában, akik
zajos és megérdemelt tapsot kaptak.
Rocco áriáját Hergovits Jenő énekelte, akinek zengő, kulturált orgánuma kiválóan érvényesült. Végül a
férfikar: a , Rabok kará'-val fejezte
be az operát. A szereplők, de a kitűnő König Péter is sok tapshoz
jutottak. A műsor második felében
Bach és Beethoven Choralokat és
oratoriumi részleteket hallottunk kifogástalan előadásban. A zongorakíséreteket
Zucker
Simon tanár
rutinnal és tudással látta el. A
Tisza-szálló nagyterme teljesen megtelt erre a nem mindennapi alkalomra és melegen ünnepelték König
Pétert a dirigenst és a szereplőket.

KORZO-MOZI
TELEFON: Igazgatóság 455.
„
Pénztár 11—85.
December hó 1ö, 17., 18. és 19 én.
csütörtökön, pénteken, szombaton é s
vasárnap

Az amerikai fllmjyártás legkiválóbb produktuma l

T*RZ*N

II. r é s z :
Tartan
szerelme.
Előadások kezdete:

köznapokon fél 5, negyed 7 és 8 órakor,
vasárnap 3, fél 5. negyed 7 és 8 órakor. |

- és nőiruha áruházában

Uri szabóság legújabb dlvaí szerint.

Saegad, 1920 december 16.

SZEOED

SZÍNHÁZ.
HETI M Ű S O R :
Szerda: Pillangó főhadnagy, operett
Premierbérlet A) 22. az.
Csütörtök: Maria del Carmen (a hivertai
menyasszony). Premierbérlet A) 23. sz.
Péntek: Maria del Carmen ía bivertai
menyasszony). Premierbérlet B) 21. sz.
Szombat: János vitéz, daljáték. Premierbértet B) 24. sz.
Vasárnap délután: Kintornás
család,
•épszinmü.
vasárnap este: János vitéz, daljáték.
Bérlet szünet.

KORZO-MOZI
Telefon:

455.
ffi^j
-85.

Csak ma, i t ' . S t
A legnagyobb irodalmi sláger!
Sardou világhírű drámája filmen!

fEDORA
Dráma 5 (elvonásban.

Irta: VICTORIBN

SARDOU.

Főszerepben :

Franceska Bertini.
Előadások fél 5, negyed 7 és 8 órakor.

KÖZGAZDASÁG.
A Szegedi Altalános Hitelbank
Részvénytársaság kedden, f. hó
14-én tartotta meg nagyszámú részvényes jelenlétében rendkívüli közgyűlését, mely az igazgatóság javaslatára egyhangúlag kimondta a társaságnak a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársasággal való
egyesülését. Ez utóbbi részvénytársaság {legközelebb ugyancsak rendkivüli közgyűlést tart hasonértelmű
határozathozatal céljából, minek megtörténte illán három darab Szegedi
Általános Hitelbank részvénytársasági részvény egy darab Magyar
Általános Takarékpénztár részvénytársasági részvényre fog kicseréltetni, mely neve/ett társaság 1920.
évi osztalékában részesül.
A töredék részvények és azon
részvények, melyeknek tulajdonosai
a kic erélést nem kívánnák, a Magyar Általános Takarékpénztár R.-T.
által 360 korona összegben készpénzben lesznek ugyanakkor beváltva.
Amerika külkereskedelmi hitelt szervas. A Daily Mű/V-nek jelenti Newyorkból: Ai. amerikai bankok nagyiparosok
és mezőgazdasági társulatok egymilliárd
dollárnyi alapot készülnek létesíteni az
Európába irányuló kivitel támogatására.
Chikagoban 200 bankház társasággá tömörült avégből, hogy a külkereskedelem
részére hitelt nyújtson. (M. T. I.)

A Szegedi Kereskedelmi én
Iparbank tőkeemelése. A Szegedi
Kereskedelmi és Iparbank f. hó
15-én déli 12 órakor a szegedi
Kereskedelmi
és
Iparkamarában
Wagner Gusztáv elnöklete mellett
tartotta meg rendkívüli közgyűlését.
A közgyűlés elhatározta a tarsasági
alaptökének
5,000000
koronáról
10,000.000 koronára való felemelését, miáltal a Szegedi Kereskedelmi
és Iparbank saját tőkéi ca 22,000.000
koronára emelkednek. A részvénykibocsátási feltételek, elővéie'i jog
alapján, minden régi részvényre egy
uj részvém-t biztosítanak, részvenyenkint 460 korona befizetése mellett Az elővételi jog 1920 december
16-atól 1921 január 10-éig gyakorolható a bank pénztáránál, valamint a
Magyar Általános Hiteibanknál Budapesten. Az uj részvények 1921 január
1-től a regi részvényekké! egyenlően
részesülnek az tizietend menyben.

EMadáa a devalvációról. A Gyáriparotok Országos Szövetségének helyiségében ma tartotta dr. Heller Farkas egyetemi tanár előadását a devalvációról. Az
előadó ama kérdéssel foglalkozott, hogy
amennyiben jogosult az az álláspont,
mely egyre inkább megbarátkozik pénzünk devalvációjának kérdésével, mely
tehát a háboruokozta gazdasági bajok
megszüntetését várja. Az előadó szerint a
devalváció a mai viszonyok között nem
fogja meghozni azokat az eredményeket,
amelyeket tőle egyesek várnak. Az előadó
az államháztartás rendbehozásához vezető eszköznek tekinti a nagy vagyonadót
is, melynek megvalósítását ajánlja. (M.T. I.)

Karbidlámpák legolcsóbban II Karbid
állandóan raktáron. Varrógépek, gramoloaok. ön gyűrtök, éfők, •romofonttik,
zseblámpák. Friss aranyelem kapható.
S z á n t ó Lajos tSSS£SS&
Elismert legjobb minőségű

háziszappan

kapható S C H i r r E R H M T H l i
füszerüzletében, Valéria-tér 2. szám. « 7

Gábor Endre
fotográfus modern portré szalonja

Szerkesztik: 0r. SZILASSY CiSAIt é* VERSES ER»Ö.
A szerkesztésért felelős: Dr, SZILASSY CÁSAR.
U p t u l . j d o n o s : .SZEOED" lapkiadóvallalat t - t
Felelős kiadó: Or. SZALAV LÁSZLÓ.

Kelemen-utca 7. sz.,
I. emelet. 593
Felvételeket készit:
10—l-ig előzetes bejelentésre.

Raktár: Bocskai-utca 6. Iroda: Tisza L-körút 37.

Hauser és Müller

Papnka és terményára nagykereskedés.
V a e n l n k

W9

gépet, áépré*zeket,

Megérkeztekéiig"?*

épületsin és traverzvasat, fémet,
mindenféle ó c s k a v a s a t , rongy,
posztó és chiffon-hulladékot, fehér és színes géptörlő-rongyol.

csikós nadráfsaS vetek, kfllfinl egesség kék szövetekben
523
UHCT
n i f ó Z

I OÍAC
iXlJUb

uridivat szabónál,
Iskola-utca 10. sz.

NŐI- ó s f é r f i k a l a p

SPITZSTEIN
S f U R M O N
ócskavaskereskedő Szeged, '
Pultz tábornok-u. I. — Telefon 13-67.

guirtöt

CÍZIMQER Ó D O N
Sseged, Kárász-utca 8. (Udvarban).

Legjobb! ÓRÁK,

Vállal minden t szakmába vágó munkákat a legutolsó divat szerint, jutányos áron.
133

legszolidabb

é k s z e r e k

Brauswetter János

Fülöp József uri szabó
Szentháromság-utca 5.

268

VESZ é s ELAD

• babot, mákot, kölest é« niinden-

V C S Z U D K . nemO magvakat.

chronometer é s müórásnál kiphoiók.

362

0

I a i r i + á C f k i r leglelknsmeretejebj a V l I a b U K b e n eszközöltetnek!
TÖRT ARANYAT, EZÜSTÖT beváltok.

Fazonültönyök és télikabáttorditásek a legszebb és legolcsóbb kivitelben készülnek.

VASS ANDOR

EZÜST-, RIDIK0L- É S ÉKSZER500
KÉSZITÓ MŰHELYE

SZEGED, KELEMEN-D. (Uflvar).

Gyertya, szappan, z s i r s z ó d a
o l c s á b b a ' n 'bevásárolható KertÖSZ Adolf Üzletében, körű* 38.'sz.
nz öszses rövidPpflírtVílál
RCMOVILDT,

Harisnyák, keztyük, kamásnik, zoknik H
áru cikkek karácsonyi occisio árban ui
Szeged legolcsóbb rövidáru üzletében « D U C I V C I
C 3
Dugonics-tér, Rőmer mellett.

gabonának, lisztnek jutából, háború előtti
minőségben; textilit, papirzsák és használt zsákok bármily célra kaphatók.
K O H N
] n K n B zsáknagykereskedő,
Bocskai-utca 8/b
S58
Telefon 12—66.

Tóth Testvérek
elsőrendű cipészete

584

Szeged, fflérey-utca 6. sz.

Aiiite-aielil

KÉSZ CIPÓK nagy raktára.
Mérték

utáni

MEGNYÍLT

a

legjobb kivitelben készülnek.
JHVIT, n t n K i T i

KÉSZÍT

RIDIKÜLÖKET
N Á D U D V A R D Y , Kelemenulcn 4. szám. (Sarok bejárat.)

Munkások Hitalános Fogyasztási Szövetkezete
l « | K . U n I IL.I 1
.

rendelések

2

Feketesas-utca 19.
-Telefonszám 1—20.

K Ö T Ö TAT R
- , QS ZOÖS V
T -V UÉNSK tR Ö V I D ZÖ
TT
áC

L e g l u t i n y o s a b b á r b s n k a p h a t ó k : NŐI é s gyermek patent-harisnyák minden
noyys.igb .n. Irifi zokn k Nói, ler í e s gyermek keztyük. Továbbá trikók, sapkák,
azonkívül mindenfele szabókrllékek, pamutok és cérnák minden szá.nban. 520

=
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NNOV RAKTAR TÉLI NUMTRTS-NNRISNYRTKBNRI t

Sok pénzt takarit meg,

László-Bazárban vásárol.

Mélyen leszállított árban bibák, hintalovak. Babajavitások a legjutányosabb árban. Karácsonyfadíszek 4 koronától. Csillagszórók
darabja 1 korona. Kis gyertyák darabja 1 korona.
Tisztviselőknek árkedvezmény!
ísfi
Kérem a cégre ügyelni!
Ttsi.a L a j o s - k ö r u t és Károlyi-utca, aarokflzlct.

— — - -

Nyomatolt a ftélniagyarország hirlap- és nyomdavállalatnál Petöfi-sugárut 1.

Hlittllitmal tt Mjtiltm-

LniXkVal összeköttetést keresek csere
*uUUllvlés adás-étel céliából. Cm:
Rózsa E l m é r , Margit-u. 5 (udvart

Gyermekjátékoli

n

nagy választékban

Komlósinál, ;.Ő!S2.Í2
Legolcsóbb beszerzési forrás 111

Bőrkereskedés
Elsőrendű külföldi
áruk. - Kellékek.

387

Klein és Aszódi

PÖS»PÖKTÉRI

BMZAR

"isza Lajos-köruti oklal. S S S

Belvárosi Illatszertár

KI—-atca.

Telefonszám 706. KI— B - w h u .

KMtAcSSNVI

OCCKSIS

eredeti francia p a r f ü m ö k b e n
éa kölni v i z e k b e n . Cotty. Houbigant. D'Oraay parfümök eredeti ü v e g e k b e n éa k i m é r v e .
Houbioant pouderak mlnderi—
azlnben é s illatban Eau V
Houbioant toilette vizek. Oorin-féle k ö r ö m é p o l ó szerek.
Manicur-kazették izléaea kivitelben. Gibbs borotva é s túltette s z a p p a n o k é s f o g k r é m e k .

560

Aki házat vesz,

vagy bárminemű ingatlant vásárol, mielőtt
vásárlását eszközölné, forduljon bizalommal

Dávid Gyula

örvendő ingatlan adás-vételi

iroctájáhoc,

Pozsonyi lgnác-ntca 7/a az. Telefon-

szám 10—42, hol vételét a legelőnyösebben bonyolíthatja le. — A város minden
pontján tömegesen lévő eladó házaim közfii,
vétel esetén lakással, minden igényt kielégítő ajánlatot tehetek. — Amidőn még megjegyzem, hogy b. vevőimnél sem ü l n ö k i ,
dijat, sem '/,-ot nem számitok, szíves
megkeresést kérek. Tisztelettel

Dávid Gyula.

Sütödénket
újra megnyitjuk!
Naponta f i s s , olcsó
házikenyér kaphatói
Szerdátöl kezdve kedvező áron o

privát süiések oélclőU ö és délután 2
órakor kezdődnek. — Tészta- és föksulést egész nap vá'lalunk
6tfi

Bokor Testvégek

Mikszáth Kálmán-utca 12. szám,
= =
kapu mellett.
=
=

Párisi Nagy ArnMz, Szeged
Nagy karácsonyi vásár!

Beszélő baba 20 cm. nagyságban . . .
Öltözött baba 20 cm. nagyságban
. .
Massc házi állat 1 doboz
Reklám mozgóbaba 15 cní. nagyságban
Keklámbaba 28 cm. nagyságban . . .
Reklámedény dobozban, 10 drb. . . .
Reklámmackó 25 cm. nagyságban
. .
Gyermek kard
Pufí-dur amerikai cserkész revoiverujdonróg
Baba-csörgő apró csengőkkel . . . .
Hu.zár-sapka posztóbúi

Számológép

Massc katona
Karakterbaba 28 cm. nagyságban . . .
Pólyásbaba 30 cm. nagys.. síró hasggal
Babavasaló
Combinette, elmés fejtörő játék . . .
Oyurótábla edényekkel
Massc ló
Reklámmackó 28 cm. nagyságban .
Revolver céltablával
Reklámmackó 21) cm. nagyságban .
Qummihaba, békebeli
Gyermekcsáku, vászonnal áthúzva .
Képeskönyv 12 képpel, kemeny lapok
Dominó
Öltözött baba 25 cm. nagyságban
Finomszavu kürt
Felhúzható, körben haladó autó
Zsebmozi 50 felvétellel
Mosóteknö állványon, edényekkel
Reklámverkli

Játékdob
látékdob

Szerszám felvarrva
tiyernickcsákó papírból
Fa szekér

Faedénv dobozban

Tombolajáték

3U- I
50.30.—
15.—

2U25-

20.—

35-

120 —
15 —

:o-

36.—
10 —
5U.3U-

30.—
IU50.—
3U30.30-

Ü0-

3ü.—
25.—
—

IU-

.

im3051'.25100 —
40 —
3.1 —
•A'.—

3T> —
10 —
45.—
3535-

K.rác.nyfadl't.k,
csillauszórók, ródhk, apndéktA és lesfinociabb
dísztárgyak kicsinyben és nagyban kipbaiK*

