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A kenyér, a hus, a tej, a zsir, a viHamos és a s ö r . . .
(A Szeged tudósítójától.) Hátborzongató meglepetésekre ébredünk mostanában mindennap,
de mint más egyebet is, az állandósult hátborzongást is megszokjuk lassankint, mint a
cigány lova a koplalást. A háború allatt is
megszoktuk a hatalmas győzelmekről szóló harctéri jelentéseket, szinte rosszul éreztük magunkat, ha Höfer nem szervírozott kukoricakenyeres
reggélink mellé néhány ezer muszka foglyot,
ágyút, gépfegyvert, meg miegymást. Annyira
megszoktuk akkor is a győzelme', hogy az
összeomlást észre sem igen vettük. A drágasággal is ilyenformán vagyunk. Ha! olyan nap
virrad ránk — ne tessék: megijedni, nem igen
virrad — amikor netalán nem emelkedett
semminek sem az ára, már ugy érezzük,
mintha hiányozna valami. Sajnos, nem igen
érezhetjük mostanában ezt a hiányosságot. A
drágasagi hullám tajtékozó taraján nyargal velünk az élet egyre fölfelé, mindig magasabbra,
megélhetési lehetőségeink pedig lenn maradtak
mélyen a völgyben és a rettenetes távolság
megszédíti még az erős idegzetüeket is.
Ma ismét bejártuk a drágaság frontját és a
krónikás objektivitásával elmondjuk, amit láttunk, nem tehetünk azonban arról, h^gy ÍZ
elmondandó tapasztalatok az objektiv hang
ellenére sem keltenek objektiv hatást. Nem a
hengban, az elmondandókban van a hiba.
Ez a legszomorúbb front a kenyérmezőn
kezdődik. A rózsás durcáju szegedi cipók hatalmas piramisokban büszkélkednek a Klauzáltéri asztalokon, Kossuth apánk érccsizmája
alatt. És Szegednek népe csak messziről sóvárog a kenyérpiramisok felé, talán titokban a
bronzkormányzó csodatevését várja. Ma még
négyszáz koronáért mérték a barna és öíszázért
a fehér kenyeret, holnapra azonban már ötven
koronával magasabbra emelték az emberséget
pékek ezeket ar árakat: A barna kenyér 450,
a fehér 550 korona. A lisztárak pedig a következők : Nullás 720, főző 710, kenyér 6§0
korona.
A hus, amely már a vasárnapi fazékból is j
lassanként kimarad, szintén folytatta előnyomu- I
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— Petőfi-Ünnepség a forradalmi Szófiában.
A bolgár felszabadító forradalom második napján a bolgár nép megünnepelte Petőfi emlékét.
Szófia legnagyobb termét zsúfolásig megtöltötte az előkelő közönség. Az ünnepségen a
magyar ügyvivő beléptekor a király testőrzenekara rázendített a bolgár, majd rögtön
utána a magyar Himnuszra. Utána Arnaudoff
egyetemi tanár rendkivüi művészi formában
adta elő Petőfi életének történetét. Dr. Kastner
Jenő budapesti egyetemi magántanár, a PetőfiTársaság megbízottja francia nyelvű üdvözlő
beszédben köszönte meg a gyönyörű ünnepséget. Hivatkozott a bolgár-magyar vérrokonságra, arra, hogy a népvándorlás idején a magvarok a bolgároktól tanulták a földmivelés és
a kereskedés elméleteit. Annak a töményének
adott kifejezést, hogy a két nép a jövőbe vetett
bizalommal közös uton fog haladni. Kamarás
Ferenc hegedű- és zongorakísérettel előadott
Petőfi-dalai nagy hatást keltettek. A hatás fokozódott Osevanok, a Berlinben végzett fiatal
művésznőnek kitűnő szavalata után, aki sok
finomsággal mondotta el a Szeptember végén
és
Egy gondolat bánt engemet cimü költeményeket. Andrej Stojanoff, a bolgárok legnagyobb zongoraművésze Liszt-fantázia előadásával járult az ünnepség sikeréheí.f Az ünnepség
a Rákóczi-induló hangjai mellett ért véget.
— Kopinics. A temesvári pénzpiacra tegnap
olyan megbízható bukaresti híradás érkezett,
hogy Bukarestben igen nagy összegű magyar
koronát kínáltak megvételre, öl-lizmillió koronás tételeket akartak átváltani, feltűnően olcsó
árfolyamon. A pénzről azt állítják, hogy az feltétlenül budapesti eredetű és csak ujabban kerülhetett Romániába, miután nem szokott előfordulni az, hogy magyar koronát ilyen tömegben és ilyen olcsó áron kínáljanak.
Biztosra
veszik, hogy ez a nagy tömeg magyar korona
csak Kopinlcstől eredhet. A temesvári rendőrség ebben az irányban megindította a nyomozást, összeköttetésbe lépett a bukaresti és a
turn severini rendőrséggel és ettől a nyomozástól sikert is várnak.

lását. A hatósági mészárszék árai a középárak,
ezekhez Igazodik a piac is, tehát a való helyzetei ugy ahogy hűségesen jellemzik. A hatósági
husszéfcben a marhahúst 1900—2100—2300, a
borjut 1 8 0 0 - 2 0 0 0 - 2 2 0 0 , a sertést 2700-2100,
a zsirt 4000, a zsirszalonnát 3400, a hájat
3500 koronáért mérték. Ezek a mai árak, a
holnap még bizonytalan minden vonalon.
A tej árát szintén felemelte a tejcsarnok
180-ról 220 koronára literenként. „Fel keliett
emelni — tudjuk meg érdeklődésűnsre —, mert
ha nem emeljük, Budapest minden tejet elszed
a környékről. A budapesti ügynökök í 80 - 2 0 0
koronát fizetnek a tanyán a tejért, igy mi sem
kínálhatunk érte kevesebbet". Hát hiszen az
emelés sohasem indokolatlan, ezt már megtanultuk abban az iskolában, amely most kilenc
éva nyilt meg, de azt nem tanulták még meg
nagyon sokan, hogy 220 koronás tejjel hogyan
lehet táplálni a gyerekeket, akikből a nemzet
büszkesége lesz valamikor, ha lesz? A vaj
egyébként olcsóbb, mint a zsir, mindössze
3800 koronát kérnek egy kilóért. Ez azonban
nem is fontos, mert hiszen a vaj már régen az
elérhetetlen inyebcségek osztályába tartozik.
Ráadásul még a villamos is emel holnap
reggeltől kezdve. A szakaszjegy árát 100, a
távolsági átszálló jegyét 150, a gyermekjegyét
60, a teherdijlételeket pedig 230, 280, illetve
350 koronára emeli osztályonként. Hogy miért,
azt nem tudjuk, hiszen igy a villamos is maholnap megfizethetetlen lesz és lassankint a
konflis lesz az olcsóbb közlekedési eszköz —
társas alapon.
De hogy végül a még mindig sörivók sc
tespedjenek el az unalomtól, a sörkartei! átlag
száz százalékkal emeli az árakat megemlékezésül
a tavaly ilyenkori sörbojkottra. Hiába, mindenki
ugy ünnep i meg az évfordulókat, ahogy éppen
tudja.
Igy szokogatunk lassankint le a sörről, borról,
kenyérről, húsról, tejről és szomorúan rágódunk
azon, ami megmarad, amig be nem teljesedik
rajiunk az egyszetü cigány lovának irigylésreSzervezett munkásoknak, közalkalmazotméltó sorsa.
taknak árengedménnyé szállítunk házhoz kitűnő
száraz hasábos és vágott tűzifát. Rekord tűzifa
és szénbeszerzési vállalat Sajka-u. 12. Tel. 9-18.
Cséplési szén feltűnő olcsó áron előjegyezhető. 9t«

— Dr. Szántó József meghalt. A szegedi gadott el a halál. Elmúlását özvegyén és fi fn
orvosi karból mostanában dus aratása van a kivül a tisztelők és barátok serege gyászö'ja.
halálnak. Az érdemes kar régi tagjai egymás- Csütörtök délután 3 órakor temetik a kízkórután távoznak el az élők sorából s ma holnap házból, a katholikus temetőbe.
a régi gárdának, amely nagy és eredményes
— Ismét felmentették Ltndvay I s t v á n t . . .
munkát végzett az árviz utáni város közegész- A Nép 1922 október 15-iki számában irt cikkj
ségügyének megalapozása körül, hírmondója miatt az ügyészség a zsidó hitfelekezet elleni
sem akad. Ma délután hunyt el dr. Szántó Jó- izgatás cimén megindította Lendvay István ellen
zsef, aki majdnem három éviizeddel ezelőtt az eljárást. A vádtanács vád alá helyezte Lendkerült Oroszlámosról, ahol köz égi orvos volt, vayt. Ma tárgyalta ügyét Sefcslk tanácsa. Lendvay
Szegedre és itt az akkorában megalakult Mun- a árgyaWson azzal védekezett, hogy a cikket
básbetegsegélyző-pénztár orvosa lett. Harmati
vAtatzífl irta azokra a sorozatos pörökre, amemagával kezdte meg az alapvető munkát u ft&et ellene indítottak. A biróság megállapítja,
pénztárnál, ahol bokros érdemei elismeréseül hogy a cikk, bár izgató hangú, nem meríti ki
mintegy 18 évvel eze'őtt vezető főorvosnak vá- az izgatás tényállardéisát, ezért Lendvayt fellasztották meg. A jó orvos minden tudásával mentette.
és alaposságával, a szívbeli ember legtisztább
— Kitüntetett gázgyári munkás. A keres
étzésével szolgálta a pénztár ügyét és nemcsak
a betegek hálájára érdemesen, de a kartársak kedelmi miniszter az iparkamara felterjesztésére
teljes elismerése mellett. Csöndes természetű és Kovács József kőművest, aki 30 év óta állandó
emberszerető, egész férfi voltdr. Szántó Józse!, alkalmazottja a szegedi gázgyárnak, elismerő
aki nemcsak kenyérkereső foglalkozásnak tar- oklevéllei és 2000 korona jutalommal tünteti ;
totta orvosi működését, ha-em éle'hivatásának. ki. A kormányhatósági elismerés jelét és a
Vigasztnyujtó barátja volt betegeinek, akik ra- gázgyár budapesti központjának 25.000 koronás
gaszkodtak hozzá és akiknek nemcsak tes i fáj- adományát dr. Landesberg Jenő kamarai titkár
dalmait enyhítette, de a lelki megnyugvásait is jelenlétében ünnepies keretek közt sdta ét a
elősegítette. Azon a kis időn kivül, amit csa- becsületes, érdemes munkásnak Pongrácz Albert
ládjának szentelhetett, minden perce a betegeié igazgató szép beszédében példának állítván öt
volt, akiknek száma az esztendők során nőttön- munkástársai elé a köz javát szolgáló kötelesség
nőtt. És e yre.növekedett a becsülői serege, a teljesítésében. Azután a gázgyár munkásat üdtisztelői szám9, mert dr. Szántó nem tartozott vözölték kitüntetett társukat, akit emléktárggyal
a törtetők közé, a lármázók táborába, akik leptek meg s aki meghatva mondott köszönetet
hangosságukkal akarják magukat észrtvétetni, ő az ünneplésért.
a munka, a hasznos tevékenység embere volt,
— Kivándorolnak a szerb megszállott
akinek áldás fakadt a munkája nyomán. Az
területek
magyarjai — Mezopotámiába. Baraorvosegyesületnek m?gahkulás3 óla választnya'vármegyének
jugoszláv megszállás alatti
mányi tagja volt, főorvosa az Üzletvezetőségnek, számos családnak háziorvosa és minden részéből 300 magyar család vándorolt ki Meze
jó ügynek támogató istápolója. Ebben a város- potámiába, hogy ott koioniákat alakítson és igy
ban csak tisztelői voltak, csöndes tevékenységé- biztosítsa a jövő megélhetést. A baranyai vánnek elismerői és méltánylói. Érték veszett cl dorok vezetője egy fiatal magyar mérnök, helyetbenne, akit nagyon korán, 54 éves korában ra- tese pedig egy amerikai volt. A Kivándorlókról
eddig érkezett hírek kedvezőek.

Pénztár 582.

Belvárosi Mozi Igazg.

258.

Junius 28. és 29-éa, csütörtökön és péntekén

Az a huncut Bessie.
Pajkos történet egy kislányról 5 felvonásban.

A főszerepben: O S S I O S W H b O H .

Azonkirtti;:

ft? asszonyok kedvence.
Vidám amerikai történet 5 felvonásban.
A főszerepben : 1VIEC * O O C R S .
EHadásnk: Csütörtökön 5, 7, 9, pénteken 3, 5, 7 és 9 órakor

Meghivo.
Mrkovazkyaé-TlíDMay Minka nyilvános joggal felruházott elemi Magániskolájának növendékei folyó hó 27-én, szerdán délután fét 6 óraikor a Belvárosi moziban, a helybeli m. kir. honvédzenekar közreMttködésévtfl

évzáró ünnepélyt rendez.
Miller: t. Hitvallás. Papp-Váry ElemérnétM. Szavalja: Jirkovarty
Kornélia II. • t. 2. Magyar dalok. Zongorán hat kézre előadják
Csikós Rózsika, Dierter fctelka, Máté Klárika IV. o. t. 3. A m a g y a l
üzent honának. Kriza Jánostól Szavalja : Wellisz Ágnes I. o. t. 4
Ritmikus tornagyakorlatok. 5. Itthon maradt madár. Pósa Lajostól
Szavalja: Fischhof Hanzika II. o. «. 6. Magyar zászló. Szfnnffl. Irta
Kozma Imre. Szereplők: Tündérek : Baár Terike, Benedek Klárik*,
Diener Htelka, Jirkovszky Anci. Jirkovszky Kornélia, Márky Mariantlu,
Máté Klárika, Rick Heuici, Rick Sárika, Sikorszky Rózsika. Islwtói
fiuk : Aigner Pisti, Benedek Karcsi, Bereczky hlemér, Kurltk lírtrc,
Papp Dénes, Papp Feri. Magyarlányok: Csonka Gafitkw. Dleai'i
rtellia Rick Henici. Jegyek válthatók: a Belvárosi Mozi pénztáránál
és Jirkovszkynó iskolájában (Vidra-utca 4), továbbá előadás előtt *
pénztárnál A tiszta jövedelem az iskola felszerelésére fordíttató

vétel,
Tőzsdepapirok
elacttK e l e n b a n k T^árae l e f o n : 66eIé« 262

Vágott ponty és
harcsa szerdán
és pén'eken
minden fajta kizárólag tiszai halak állandóan
mélyen leszállított áron kaphatók
a Rudolf-téri halcsarnokban. Telefon 14—6*.

