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Iiök pedig a vácteleijtés folytán imiinidiein továb-
bi eljárást megszüntetett DiisuaeLi etilen. 

— Végtelenül kibéksitőbb a bíróságra néz-
ve, — jelenítette ki Loild Denrnán a határozat 
kdhirdietésekor, — /ha az ügy ilyen módon; ért 
véget, mintha ia törvény szigorát kellett vol-
na alkalmazni avval az egyénnel szemben, 
akii az elégtételt most teljesen megadta - . . 

Az önkéntes kalandja. 
— Szegcdi történet. -

(Saját tudósítónktól.) Életrevaló módon 
szerzett elégtételt magárnak és a leányának 
egy szegedi úriasszony, mert, a nagyon, szép 
fiatal leányát egyik önkéntes erősen íixiroz-
ta. És igazán uri módon szolgáltatták az 
elégtételt katonáék, okulhat belőle mindenki, 
akit akár szenvedélye, akár modora a kelle-
ténél erősebb lépésre ragadtatott. Az eset 
részleteit a következőkben hozták tudomá-
sunkra: , 

Négy leánya van a kérdéses uriasszony-
mak, felnek néhai férje . egyik legnagyobb 
szegedi vállalat élén állt. Kettő közülük férj-
nél van, a legkisebbel — aki viruló szépség 
— történt a kellemetlen incidens. A fiatal és 
szerény leányt (főképen a Boldogasszony-
sugárut egyik, ma már szépen kiépített 'mel-
lékutcáján állandóan fixirozta két önkéntes. 
Különösen, az egyik önkéntes ur tetszését 
sikerült .megnyernie a fiatal leánynak és ez 
egyre agresszívebb módon adott kifejezést 
tetszéséinek. Az a legkevesebb volt, hogy az 
— ugy látszik — közös ideált állandóan ki-
sérték, A szerelimeséhb szilvü lovag attól sem 
riadt vissza, hogy amikor mellette elment a 
fiatal leány, megjegyzéseket tegyen; reá, sőt 
meg is ,szólította. Legutóbb ipedig, amikor az 
állomás előtt levő téren találkoztak, a szóban 
levő és szarélimesíebb szivü katona megcsípte 
a leány karját. , 

A leány — nagyon helyesen — ezék után 
mindenről informálta édes. anyját, aki meg 
leült és levelet irt az ezredparanesnokság-
hoz, amelyben elmondta, hogy milyen előz-
mények után esd anyai szerelme ottalimat 
leánya számára. Amint a következményeik 
mutatják, az lezredparancsnokságnál szigorú 
vizsgálat tárgyává tették a dolgot, mert rö-
vid idő múlva válasz érkezett az özvegy uri 
asszonyihoz. A válaszban az ezredes meg-
köszönj a panaszt tevő asszonynak, hogy az 
események isimertetéséval' hozzáfordult, ér-
tesiti, hogy szigorú vizsgálatot folytatott le 
és annak erediményekép kelílő elégtételről 
gondoskodott. , , • . 

Másnap reggel pedig a s zenei mesebb 
szivü önkéntes egy társa kíséretében kato-
nás diszben megjelent az uri asszony laká-
sán és, ott ,ugy tőle, mint leányától ünnepé-
lyes bocsánatot kért. 

XIII. Alfoz Bécsben. Diplomáciai körök-
ben — mint Madridból jelentik — hire jár, 
hogy Alfonz király legközelebb Bécsbe uta-
zik Ferenc József látogatására, A királyi vi-
zittel a spanyol udvarnál .behatóan foglalkoz-
nak. 

Újságírók Balogh 
miniszternél. 

- A sajtóreform kérdése. — 

(Saját tudósítónktól.) Balogh Jenő igaz-
ságügylminiszterinél ma délben megjelent a 
Budapesti Újságírók Egyesületének és az 
Otthon-nak küldöttsége, hogy közölje vele a 
két testület álláspontját a sajtó megrendsza-
bályozásával szemben. A zsurnalisztikának 
mindkét szervezete tiltakozik a javaslat el-
len. Az Otthon a sajtóreformnak napirendről 
való levételét kéri. 

A Budapesti Újságírók Egyesülete, mint 
ahogy arról már beszámoltunk, szombat 
délután hozta meg, határozatát a kormány 
sajtótervezetéről. A vitában ,amelynek ki-
emelkedőbb részeiről irtunk, Márkus Miksa 
elnöklön kívül, Purjesz Lajos főtitkár, Fekete 
Ignác dr. ügyész, Vázsonyi Vilmos dr., Sza-
lay Mihály dr., Gonda Henrik dr., Lengyel 
Géza, Kunti Zsigmond dr., Hajdú Miklós, 
Mezei Ernő vettek részt. Az elhangzott kri-
tikák rezülméjefeépen Márkus Miksa elnök 
előterjesztésére a közgyűlés elfogadta a kö-
vetkező határozati javaslatot: 

A rendkívüli közgyűlés foglalkozván az-
zal a sajtótör vény javaslattal, melyet a kor-
mány a képviselőházhoz benyújtott, egyhan-
gúlag kimondja, hogy a javaslatot a maga 
egész szerkezetében, leglényegesebb intézke-
déseiben annyira károsnak, ,a közszabadság-
gal ós a közérdekkel összeütközőnek, felüle-
tesnek és minden újságírói és jogászi szak-
szerűség hij ján levőnek tartja, hogy annak 
a napirendéről való levételét kívánja. Ki-
mondja, hogy az esküdtbíróság reformjáról 
szóló törvényjavaslatnak is, mely a sajtótör-
vénnyel szoros kapcsolatban áll, a napirend-
ről váló levételét kívánja ós elhatározza egy-
úttal, hogy azt a munkálatot, amelyben rész-
letesen bírálja a javaslat intézkedéseit, meg-
küldi az igazságügyminiszternek, a képvise-
lőház tagjainak, az ügyvédi kamaráknak és a 
magyar sajtó orgánumainak. Az igazság-
ügyi kormányt pedig megkéri, hogy .ugy az 
esküdtszók módosításáról, mint a sajtóról 
szóló u j törvénytervezeteket véleményezés 
végett küldje meg .az ügyvédi kamaráknak, a 
jogásztestületeknek és a sajtóegyesületeknek. 

Féltizenegykor jelent meg rma Balogh 
miniszter dolgozőszobájáfoani az Újságíró-
egyesület küldöttsége: Márkus Miksa, Szat-
mári Mór és Purjesz Lajos. A miniszter 
mellett Vadász Lipót államtitkár asszisztált. 
A küldöttség átnyújtotta az egyesület hatá-
rozatát, majd szóbeli megbeszélés követke-
zett. 

Az Otthon írók és Hirlapirók Körének 
sajtóbizottsága, amelyet az október 29-iki 
rendkivüli közgyűlés az igazságügyminisz-
ternél való eljárásra és a további agitáció 
vitelére küldött ki, november 1-én, szomba-
ton este tartotta meg alakuló ülését az Ott-
hon-körben. A bizottság elnökévé Bródy 
Sándort, előadójává Fényes Lászlót, jegyző-
jévé pedig Szakács Andort választotta meg. 
A kormány sajtójavaslata ellen való iküz'de-
lemiről megindult beható vita után, amelyben 
főként Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Kóbor 
Tamás, Miklós Andor, Fényes László, Szi-
lágyi Géza, Lázár Miklós és Erdősi Dezső 
vett részt, abban történt megállapodás, hogy 
a bizottság a közgyűlés utasításához képest 
november 3-án hétfőn délelőtt megjelenik 
Balogh Jenő igazságügyminiszterinél, hogy 
az Otthon-körnek azt az egyhangú kívánsá-
gát tolmácsólja, hogy a sajtójavaslatot ve-
gyék le a napirendiről. 

A bizottság tagjai e határozat értelmé-
ben ma délelőtt féltizenkét óraikor megjelen-
tek Balogh igazságügyminiisztennél s tilta-

kozó iratot nyújtottak át. Kóbor Tamás fej-
tette ki a Kör álláspontját. Kijelentette, hogy 
a javaslatot a sajtószabadságra nézve ve-
szedelemnek látja. 

Az igazságügyminiszter azt válaszolta, 
hogy mindig híve volt a sajtószabadságnak. 
A javaslatot azért nem tárgyalták előzetesen 
ankéten, mert a jelenlegi zavaros politikai 
viszonyokat nem tartotta arra alkalmasnak. 
Azt szeretné, hogy az Otthon is résztvegyen 
most a javítás munkájában. Az igazságügy-
miniszter hangsúlyozta, Ihogy a javaslatot 
nincs módjában levenni a napirendről, mert 
a minisztertanács határozta el. A megjelen-
tek azt felelték az ligazságügyminiszternek, 
hogy nekik meg kell maradniok az Otthon 
Köir határozata mellett, a miniszter kérését 
azonban a Kör egyeteme előtt tolmácsolják. 
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A Dugonics-Társaság 
irodalmi pere. 

— A tudományos osztály és a pályázatok. — 

(Saját tudósítónktól.) Az ősz beálltával 
ismét megkezdte felolvasó üléseinek soroza-
tát a Dugonics-Társaság, a város irodalmi 
életének ez az előlkelő irányitója. Mindjárt 
az dlső ülés, visszhangot vert és több oldalról 
nyilatkozatok, magyarázgatások hangzottak 
él, melyek azt látszanak igazolni, hogy az 
említett irodalmi társaság belső élete koránt-
sem mutatja a tökéletes harmónia képét. A 
tudományos és szépirodalmi osztályok tit-
kárainak egymással szembeállított felfogása 
mintha kifejezést adna a tagok belső elége-

I dettenségének és a társaság vezetése ellen 
! nem először hangoztatott kifogásaiknak. 

Ma ismét terjedelmes cikket kaptunk e 
tárgyban Szmollény Nándor felső kereiske-
dielmii iskolai tanár kézéiből. A eiklk elejétől 
a végéig polémia Móra Ferencnek, a szép-
irodalmi osztály titkárának, a kiváló írónak, 
lapja egyik másnapi számában közlőit nyilat-
kozatával. Épen e személyi éle és vonatko-
zása miatt nem szívesen foglalkozunk az 
üggyel részletesen, hiszen a társaság belső 
éleiének fogyatkozásait módjukban van a 
vitában, érdekelteknek a társaság ülésein is 
szóvá tenniiök. Hogy mégis egész terjedél-
mébian adjuk a pikket, ezt azért tesszük, 
mert bizonyos momentumok, melyek benne 
kifejezésre jutnak, bevilágítanak a társaság-
nak egyébként nam nagyon szövevényes gé-
pezetébe és olyan kérdéseket érintenek, me-
lyek minden vonatkozásukban 'közérdekűek. 

Az úgynevezett tudományművelő osztály 
működésének kritikája például igenis helyén-
való. Ez a:z osztály az amatőriködés szín-
vonalát meg nem haladó módom, lelhető ké-
nyelemszeretettel tölti be hivatását, pályá-
zatai nagyobbrészt szerencsétlen Ikezdésiüek 
és eriedményüek, a város közönségét érdeklő 
és komoly szükségletet jelentő kérdésektől 
távol állanak. Ugy látszik, hogy e tekiintctr 
ben nincs meg ,az egyetértés maguk között 
az osztály tagjai között sem, vagy pedig 
nincs elég invenció és képesség az osztály 
vezetőségében, az iránt, hogy a gyakorlati 
témákat felismerje. Szmollény Nándor osz-
tálytiitkár nyíltan a társaság vezetőségét 
okolja, azért, hogy a szegedi írók kénytele-
nek másféllé menni az érvényesülés babérjai 
után, itthon pedig odaülnék a fölolvasó .asz-
talhoz mindannyiszor, valahányszor felsőbb 
hatalom az osztály tudtán és hozzájárulásán 
,kívül odaülteti őket. 

Ezek a kijelentések Lázár György dr. 
polgárimesiter, a társaság agilis elnök,ének 
nem egyszer szóvá tett eljárásai elleni irá-
nyulnak. Peddiig ebben a kérdésben nincsen 
igaza a panaszkodó osztálynak. Mert egé-
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szen bizonyos, hogy Lázár György páratlan 
kezdeményező képességével csaik azokat a 
mulasztásokat pótolja, aimlik a társaságot az 
ő szakadatlan ébersége nélkül teljes tétlen-
ségre 'kárhoztatnák. Meg vagyunk győződ-
ve, hogy a társaság érdemdús elnöke szives 
öröm-est tudomásul venné a tudományos osz-
tály óhajtásait és terveit, ha az osztálynak 
egyáltalán volnának ötletei1 és javaslatai. 
Tessék mulnkába állami és Lázár György bi-
zonyára át fogja engedni a kezdés és. terve-
zés munkáját azoknak, akik ezt a munkát 
nála jobban tudják elvégezni. De jobbam kell 
tudni, ez bizonyos; máskép ez óhajtásnak 
nincs jogosultsága. 

Még csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
Reizner János igen- becses irodalmi -és tudo-
mányos értékű •monográfiája nem szorul .vé-
delemre azokkal a sokszor felújított támadá-
sokkal szemben, melyek tisztán személyi 
okokból ain-nak idején- ellene irányultak. Ki-
csinyeskedő megjegyzések egyébként sem 
illőek egy befejezett -munkás élet legnagyobb 
eredményével szemben. A sajtó kritikai jo-
gát pedig még a tudományos -osztály titká-
rának védelmével szemben is gyakorolni kí-
vánjuk, amnál inkább, mert a Dugonilcs-
T-ársaság irodalmi tevékenysége eddig min-
den vonatkozásában sz-orosan összefüggött 
a szegedi sajtó működésével -és most a lehető 
legnyilvánosabb kritika csak sietteti a társa-
ság szellemi válságainak megoldását. 

Szmollény Nándor érdekes fejtegetéseit 
— terjedelme miatt két részben — itt közöl-
jük : 

I. 
A Délmagyarország hasábjain szinte kö-

telességszerűen rávilágítottam azon táma-
dások helytelenségére, jobban mondva: igaz-
ságtalanságára, melyek -gyors egymásután-
ban t-öbb helyi lapban -a Dugoni-cs-Társasá-
-got, illetve ennek tudomány mii velő osztályát 
érték. Ugyanakkor kijelentettem, hogy a kri-
tikát, -az egészséges és tárgyilagos kritikát, 
— állani kell, annál is inkább, mert a kri-
tika a haladás kritériuma, E mellett a -kö-
zönséget, sőt a sajtét is a sajtó tévedésekről, 
— ez alatt én a jóhiszemű sajtó tévedést ér-
tettem, — föl kell világosítani. 

Kimutattam cikkelyemben, sőt -citáltam 
az alapszabályok megfelelő szakasz-aát, hogy 
a tudományművelő osztályt vád nem érheti, 
hisz fájdalom, ma semmi befolyása a társa-
ság munkálkodásénak irányításába, 

Móra Ferenc ur, a jeles poéta erre a cik-
kelyemre felel. De feleletében letérni látszik 
a tárgyilagosság útjáról, ngy, -hogy én e te-
kintetben őt nem követem, csak megmaradok 
tárgyilagosnak. Kihagyom feleletemből az 
én irodalmi munkálkodásomra vonatkozó 
megjegyzéseit; — elbírálták azt már máshol, 
illetékesek, tárgyilagosan, ,igazságosa,n, — 
csak azokra válaszolok, még pedig utoljára, 
amelyekben nem sikerült őt meggyőznöm. 

Én a következő védő-pontokat vetettem 
föl, amelyekről a -kérdést elterelni nem en-
gedem: 

1. A tudományos osztály a mainál inten-
i zivebb munkásságot nem fejthet ki, erre 
nincs alkalma. A kitűzött pályatételek na-
gyobbára olyanok voltaik, amelyekkel tár-
sasági tag nem foglalkozott. Ilyenek -a.: „Sze-
gedi család és helynevek gy-üjteménye" (pá-
lyadíj 1000 K), meg „Szeged nyelvjárása" 
(pályadíj 1500 K volt). — Amaz ugy tudom 
öt, emez hét évig volt -kitűzve, mindig ered-
ménytelenül. Látták, hogy a pályázat meddő, 
a pályadijat fölemelték 1500 K-ra s a tétel 
-megírásával megbízták dr. Czimer Károly 
tagtársunkat, akinél lelkiismeretesebb irót 
keveset ismernek. Czimer Károly rövidesen 

kijelentette, h-ogy a tétel kidolgozására 10 
—15 év -kellene és persze -nem 1500 korona, 
-mire -a megbízást visszaadta. Ennek dacára 
Móra Ferenc ur az 1905—1907. évi jelentés-
iben igy ir e tételekről: „a tétel -mindkettőnél 
ambícióval oldható meg. Azt se lehetne mon-
dani, hogy a kitűzött tételek tanulmányozá-
sa maglábolhatatlan nehézségek-kel jár: hi-
szen bőséggel vannak könnyen megszerezhe-
tő írott forrásaink s eleven forrásnak kínál-
kozik a szegedi nép". — A tételeket, mint 
„meglábolhatatlanokat", Móra ur -ellenkező 
véleménye dacára, le is v-ették napirendről. 

Intenzív munka nem -lehet az, ahol a té-
telek -kitűzése elütő a tagok munkálkodásá-
nak irányzatától: a -felolvasó ülésekre pedig 
nem kérik az egyes tagdk munkásságát. Ami-
nek az a következménye, hogy -a tagoik a tár-
saságon kívül iparkodnak munkásságukkal 
érvényesülni. De hát talán csak nem ez a 
társaság célja?! . , . 

Talán -az intenzív munkásságnál említ-
hetem föl Móra Ferenc -urnák ugyanazon je-
lentéséből a következő passzust is: „akinek 
va-n hova dolgoznia, az nem teszi ki magát 
a pályázat izgalmainak s mimikáját annak, 
hogy esztendőkig heverjen a -bírálók aszta-
lán." Egyetértek önnel Móra ur, mert ezeket 
a Dugonics-Társasághoz; adress-zálta, még pe-
dig akkor, amikor a társaság — három évig 
nem tartott közgyűlést, nem tűzött ki pálya-
tételt, nem osztott ki megérdemelt jutalmat, 
az ismert személyi ókokiból. -Ön akkor velem 
együtt elégedetlenkedett s követelte -az in-
tenzív munkálkodás föltételeit, sőt még azt 
;is mondta: „eredményes munkálkodásunk 
érdekében alapszabályszerüleg uj bírálati 
rendszert volna kívánatos behozni." Azután 
meg, hogy: „a pálya tétel sem a legszerencsé-
sebben volt megválasztva" stb. De nem írok 
tovább erről, mert még áz -derül ki, hogy a 
társaság vezetési iránti lelé-gedetlenségemet 
Móra úrtól plagizáltam. 

Ugyanígy voltak, hogy rátérjek a szép-
irodalmi osztályra, a 800 koronás történeti 
regény s a Deák Ferenc emlékét dicsőítő 200 
koronás óda pályázatával is, — amelyek mind 
meddők maradtak. Pedig ezek valamiv-el ki-
sebb fajsúlyú tételek voltak, mint amazok. 
Hát vád érheti ezért a szépirodalmi -osztályt? 
Én szerintem nem. A tételek kitűzésében van 
a hiba. Ezen tehát feltétlenül változtatni 
kell. 

Ugyani-ly eredménytelen maradt a 2000 
koronás polgári színmű pályázat, meg Al-
mássy Endre dráma vagy vígjáték pályáza-
ta is (1000 K díjjal), — pedig itt sem kívánt 
a társaság abszolút lassú munkát. Ellenben 
az 1908. évi szindarabpályázat (népies dráma 
dij 1000 korona) eredményes v-olt, amennyi-
ben köztudomású, hogy a 44. pályamű közül 
egy pesti — asztalos-mester vitte el -a dijat 
a Dugonicsok elől: Dalnoki Laj-os, a Pesti 
igyerekk cimii darabbal. Ugyanakkor Tömör-
kény István tagtársunk a Barlanglakokkal a 
fővárosba megy a Nemzeti Színházhoz é® 
sikerrel mutatkozik be. Pc h-a itthon kísér-
letezik valaki szinmüirással, jó-akarat és biz-
tatás helyett — doronggal fogadják. (Lásd 
a Titánokat.) -Gondolkodjék Móra Ferenc ur 
ezeken az eseményeken, nem kellene itt vál-
toztatni? Mert talán -mégis furcsa, hogy a 
Dugonicsoknak szánt dijat — budapesti iró 
viszi el, szegedi tagtárs meg Budapesten de-
buttál! . . . Í 

Szmollény Nándor. 

Bútor zállltágokat hely- ( J f j g á f B C t l Ő 

ben és vidékre, berak- szállító 

ározást száraz raktár S z e g e d , jókai-utca l . s z 

helyiségben eszközöl Telefon 34. 

Mese a túlvilági lángról. 
— A filszeresné meg a cigányasszony 

szerencséje. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőr-
ség már megint letartóztatott egy kuruzsló 
-cigányasszonyt. Minden hétre jut egy letar-
tóztatás, legalább is egy. Ami -a- legérdeke-
sebb a -mai esetiben, az, hogy a még elemi 
iskolába se jár t cigánynő olyan asszonyt -csa-
pott be, akinek f-üszerkereskedése van s a-zt 
eredményesen o ma-g-a vezeti, aki iskolába 
-járt és naponta érintkezik intelligensebb me-
berekkel. Négyezer koronát -csalt k i a cigány 
asszony s a túlvilági lángok meséjére alapi-
totta az egész kis müvel-etet. 

Tombácz Andrúsné a (becsapott asszony. 
A Vásárhelyi-sugáruton v-an füszerkereske-
dése. A cigányasszony Gondi István,né, Don-
dé Vera, harmincnyolc éves, a Hóbiártbasa-
utcán lakik. Tombáczné elmondotta, hogyan 
is csapta be a furfangos cigánynő. 

— Vera néni kártyát vetett nekem, — 
mondotta a szatócsné, — a kártyából azt jó-
solta, hagy az üzletem nagyon rosszul fog 
menni, mert a kártya rosszat mu-tat. De ha rá 
bízom magam, — mondotta, — akkor igen 
nagy szerencsém lesz nekem és a családom-
nak, mert ő igen -nagy tudományú asszony. 
Elmondta azután Vera néni, hogy a lakásán 
az éléskamrában v-agy egy láda, .amelyből 
túlvilági tüzlángak csapnak föl. A láda alatt 
ugyanis kincs, csillogó arany van, amelyet a 
túlvilági szellemek őriznek. De ha pénzt tesz-
nek alá, akkor a láng alól fölszabadulnak a 
kincsek ós bátran hozzáférhetők. Egy eszten-
dő alatt körülbelül négyezer koronát csalt 
ki tőlem a cigányasszony, hogy az mind a 
láda alá kell. Volt olyan hét, hogy heten-
ként 100—150 koronát űzettem -neki, de sem 
kincset, sem a túlvilági lángokat soha sem 
láttuk. Vera néni azt m-ondta, h-ogy ha a lá-
da hármat koppant, akkor fölcsap a láng. 
Egész éjjeleket töltöttünk a spájzban, vártuk 
a három koppan,ást, de hiába .Mindig csak 
kettő koppant és ezt a koppanást is — mint 
később megtudtam — Vera néni egyik raj-
kója csinálta, aki ia -ládában el volt bujtatva. 
Egésjz, üzletem! csaknem ráment, adóssági 
•kat icsináltam emiatt, fejezte be vallomását 
Tomibáczné. 

Eddig a vallomás. Arra a kérdésre, -h-ogy 
miként ment bele az egész -dologba, — az 
asszony kitérően és jelentéktelen okokkal fe-
lélt, bizonyosra vehető azonban, hogy hirte-
len akart meggazdagodni és ezért szédithet-
te ineg a cigány-asszony kincses .meséje. 

A szegedi rendőrség megbizonyosodott 
arról, hogy tényleg ugy törtónt minden, a 
hogy a füszeresné előadta. Szombaton ugyan-
is két -detektív -ment ki a Vásárhelyi-sugárut-
ra, Tombáczné lakására. A detektívek el-
bújtak s vártak. Csakhamar jött Gondiné és 
lieigérte, hogy ,móg egy kis pénzmag köll és 
akkor — m-a, Mindenszentek -estéjén — jelet 
adinak a szellemek, fölcsap a túlvilági láng 
és előkerül a mórhetetlen kincs. A detektívek 
azonban nem várták meg a 'nagy -esetet, ha-
nem lecsaptak a munkában levő ,cigánynőre, 
bekísérték, kihallgatták. 

— U,gy volt minden, — ahogy szegény 
I Tomibáczné .asszony elmondta; — szól a -ci-
! gánynő, — tényleg majd négyezer koronát 
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Telefon 1203. %z. 

Dús választék kész díván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szaksze-

rűen és olcsón eszközöltetnek. 

kárpitos-üzlet 
Kossut Lajos-sugárut 6. szám, 


