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Utána néztem. Egy hegedű volt a hóna alatt 
és amint elhaladt az ívlámpa fehér fé-ye alat , 
lá tam a kopott vo^ót te, fekete ésiőrbői és 
ac arcát is láttán mely egészen fekete volt. 
•Cigány volt. Nagy pecsétek fénylettek ruháján, 
-nadrágja és cipője közt egy fehér sáv fenylett 
és a kabátja gallérját a nyakára hajtotta. (Ci-
gányt még nem láttam é, szaka: télen vagy 
nyáron, an'nek ne tett volna a gallérja fel-
-lutitva). Akkor már kiért az ívlámpa fényéből. 

Egy szobor alatt á lottam. 
E*y koldus cigány nótás egészen egyelűl 

esőutáni ja iusi éjszakán, levette a kalapját 
Dankó Pista szobra alatt. 

Vér Oy«rfy. 

Részvényeket kérek. 
Nagyságos Vezérigazgató Url Alulírott Nagy-

ságod Bankjának re m iciója s másodsorba 
csekélységem érdekébe i tiszteletűi kérem, hogy 
számomra nthány, a tőzsdére azután beveze-
tendő uj értékpapírt küldeni mélt*z»assék. Meg 
akarom '>ég e én i« kezdeni a tö*sdé?«l való 
meHőzhetetien összekötés* , aminek csak egy 
rshetőtíge van számemra: az értékpapír olcsó 
el indulái ára. Mert ha régi, bevezetőt érték-

hat* ek. Hagy ugyanis az igazságtgyminiazter 
népié-, pompásan szemléltető h u n j á v a l éllek, 
én nem adhatok pazar pénwktí tehénért, és is 
szívesebben vennék olyan kú borjút, amelybél 
aaogáiél lenne na+yhamar göböy. 

De e.t, ismétlem, eUé.orbaa Nagyságod 
Pánkjának némi eg megrendtM reputációja érde-
kében kérem. M* ugyanisielevafla levegő, vagyis 
a p rlaxneal atmoszférája azzal a valóilan vélt-
lenime, hagy Nagyságod Bankjának vesztegetni 
méltóztatik, bár az igazíágügynainiszter ur 
ennek ellenkezéjéiől a leghatározottabban meg-
győzé Jött. De a rassz nye vt kételkedők száma, 
amint tudni méltóz atik, mindig lég i i S orszá-
gos ké<clkedést keített, hogy a pályakezdő 
érékpapi rákból éppen képviselőknek és mis 
illusztris férfiaknak méltAz<a»ott juttatni, nem 
F ^ K — netem. Éq ugyanis, Nagyságos Vezér-
igazgató Ur, nem vaey«>k tekintély, sem be-
folyásos eők«J4*ég, mert nsgyatyim kékitat 
készi ett, nagyanyám hsláruwtouő volt, atyám 
pe ' ig — Fccnc. egyszerűen Ferenc és ildató-
hivaíaii szolga. Én éppen ellenkezőleg, s*üleiett 
tekintélytisz elé vagyok és midén legserdület-
lenebb gyermekkoromban afférom támadt anyám-
nak egy pulykájával — ő kezdte, méltéstassék 
elhinni — s én a pulykát ssjnálatos egyéni 
akcióval agyoninzultáltam; egy napig nem 
mertem hazamenni, annyira tiszteltem Jó Atyám ' 
tekintélyéi, Nagyságos Vezérigazgató Ur! 

Ha tehát a tőzsdei beveze és elélt álló rész-
vényeket nekem juttatta vo.na Nagyságod, ak-
kor pillanatra sem támadt volna az országos 
kétely, amelynek gomsz hunyorgását megdöb-
benéssel látom a Cip'fényíSitők és Rokon-
szakmák helyi csoportja minden tagjána* sze- j 
mtben. Nagyságos Vezérigazgató Ur maga 
mondja meg : volna-e az orazág határai között 
csak egy ember is, aki vesztegetés e gondolt 

A* első munkabéregyeztetó bizottság. 
(4 Szeged tudósítójától.) Nem tudunk emlé-

kezni olyan réci, elmúlt évekre, amelyek alatt 
aanyi sztrájkügyet kellett, többnyire a rendőr-
iégnek megoldania, mint a most folyé esztendő-
ben. A korona — Pakots József nemzetgyűlési 
képviselő szerint az egyetea igazi „izgatá — 
szin'.e alig órákra tartotta magát a atrichi 
tőzsdén az elmúlt hónapjk alatt és igy a 
„hullámzás* mindig msgjvai hozta a megélhetési 
viszonyok mj.cneiiez«lését. Az életstandardot 
mindinkább lejebb és lejobb kellett szállítani és 
mfg ett a miainumot sem érték el legtöbb 
stBR mában « munkabérek. így egészen raeg-
erttieiő, /ahitán a munkaidők nem voltak ké-
petek « munkabéreket időről-időre megfelelően 
cmilni, a munkások mind gyakrabban folya-
modtak a legradikálisabb lépéshez: a sztrájkhoz. 
A munkaszaneteltetésck azonban mindig bizony©* 
re tkciót váltanak ki ugy a termalésben, mint « 
bérekben és ntm egyszer Kében veszélyeztetik 
nemcsak a munkás megélhetését, hanem a 
produktív termeléit is. 

Ezeket a kör«ményeket és elsősorban a 
munkások mostoh helyzetét látta szem előtt a i 
utóbbi hetekoen a szociáldemokrata párt parla-
menti frakciója és a Magyarországi Szakszer-
vezeti Tanács, amikor elhatározta, hogy egy 
b;gy*ziMw memorandumot nyújt be a kor-
mánynak, amelyben kéri ax állandó mankabér-
egyestetó bizottságok felállítását és az index-
rendszer bevezetésit. A memorandu aot mintegy 

két héttel ezelőtt nyuj'oítás át a minisíterelnök-
nek, aki határozottan kijelentette, mint iimeretea, 
hogy támogatni fogja a Szakszervezeti Tanács 
kérelmének azt a részét, amely a munkabér-
egyeztető bizottságokról szól. 

A bizottságok felállításáról azonban mindea 
szakmában még nem történt intézkedés, csu-
pán az 1923. évi 25. törvényeik* rendeli 
el — ettől figgfttieeül — a mtzigazdasigi 
béregyeztető bizottoágok megalakítás it. E j • bi-
zottság most Szegeden is megalakult. A bi-
zottság tagjait a mezőgazdasági bizottság vá-
lasztotta, amely ma délelőtt ejtette meg a vá-
lasztást. Ezek szerint az első munkabéregyez-
tető bizottság tagjai: Korom Mihály, Bóicz 
Flórián, Lásslé Kálmán, Czirna litván, C<a 
mangó János, Qoda József. A fczo'tsáf elnököt 
az eiső ütésen fog vilaeataai saját kebet-bW. 
Feladatét azo .na! magkezdi, mihelyt akár a 
munkások, skár a munkaadék vahmi .igazság-
talanság- miaU hozzá fordulnak. Minden fel-
szólamlás a lejtflzetesebhai fog álfc*u má-
nyoxni ás a jogos kérelmeket orvos*>'ja. A o»a-
denkori bata, illetőieg a keoyíráraköoz mértsa 
fogják elbírálni, ha a munkások kevésnek ta-
lálják munkabéreiket, u jyam'gy, h l a gazdák 
tulmagasaak tartják a munkások jjöve'eléHu 
A bizottság szükség szerint összehívott ülése-
ken kívül minden hónapbin Ölést tart, amelyen 
az elmúlt hónapban előfordult munkabér-
viszonyokat mj«,tárgyalják. 

vényeket üres, előnévnél nélküli, előkelőién 
szimbólum helyett én kapom, én azt nagyobb 
pénzügyi sikernek tekimh-ttera volna, - hogy 
meeint a miniszter ur sz.vával éljek - mint 
azokjazok az élet standardjáról esllyedt elő 

rekre, N gyságos Vezér,g.zg7£ Ur és b Bank , 
reputációja érdekében sürgősen k é n é n a leg-
közelebb tőzsdei bevezeté re boCsájtasdő rész-
vényeket. -Mély tis telettel : Balga Péter drrwk 

Másolta: Htíér 

VASÁLARCOS 
a Belvárosi Moziban 

Öra j a vitást, ékszeralakitást 
jól, ólcsón készit 417 

Győri Béla, Klauzál-tér 2. 
BEVÁLTÁS A LEGMAGASABB ÁRAKON! 

— Az éllam u j abb drágításai. Az utolsó 
időben az állam gyors egymásutánban drágítja 
üzemeinek árait, mintha attól félne, hofy az 
általános drágításról valahogy lemirad. Csak 
tegnap adtunk hírt a posta, a táviré é« telefon 
nagymértéké tarifaemeléséről, ma pedig a 
következő drágításokról keíl beszámolnunk: 
emelik az államvasutak tarifáit, emelik a dohány-
árakat, emelik a gyufát és »égüt — többek 
közölt — a paprika kiviteli iüetékét. Az elter-
Jedt hírek szerint « kereskedj)mi minititéríum-
bin é» »z államvKutak ig zeafóiáeában nagy 
előkéaztHeíek folynak a tarifák f)mm*léséröi. 
Ezek szeri it efőrdath«*ólag s»iz-szdzötven per-
ceatte' fogják megdrágítani a személytarifákat 
és körülbelül ugyanannyival a teherszállítási 
dijakat. ÉríMü-és szerint ez az emelés már 
augusztus 25>én életbelipne, azonban illetékei 
heiyen ezt kerekán megcáfolták, mondván, hogy 
még tulkorai lenne. Mis helyen nem histnet 
az em?lés nagy mérvében. Tény az, hogy drá-
gítanak. Második a sorban a trafik. Az uj do-
h^nvárak vasárnap lépnek éleibe. Az emelés 
1 0 0 - 1 2 0 száztléso*. A rendelet a vasár-
napi Budapesti Kázlbnyben jelenik meg. 
Az a j dohányártk a következék: A dohánynál 
100 gr. kint legfinomabb törik 1000, finom tö-
rök 4400, herceíovina 2800, középfinom török 
2000, magyar 1200, 25 gr.-kint: finom t ö r * 
1100, hercegovina 700, középfinom török 500, 
magyar 300 korona. Szivaroknál: Rrgalitas 
400, Média 500, Britannica, 360, Trabuco 320, 
Millarea 300, Operas 270. Cuba 240, Portonco 
150, Rövid 120. Cigariiloj íoo, Pannónia 50. 
Cigarettáknál: Nilu» és Stambul 150, Memphis 
120, Prinoessas 90, Mirjam 60, Király, H Így, 
Hercegovina és Dráma 40, Duna 32, Simpho tia 
50. Metdiágul, mint mondoUutt a gyuf* Na-
púk óta nincs gyufa. Elta*t. Most már itt a 
magyarázat: a gyárak beadványt intézek az ár-
vitsgálé bizottsághoz, amely több mint száz 
százalékkal emelte fel a gy u f a éiát. Etek sze-
rint augusztus 14 tői a e»vetk«rö gyufaárxk 
lépnek életbe: egv skatulya 130 nagyban 
11603 Gyári ár 10727 korona. 

— Athénben nincs f o r r a d « | 0 w . Fenntartás-
sal közöliik azt a hírt, hogy Athénben monar-
chista ellenforradalom tört ki. Mo«t a rnonar-
chista ellenforradalomról szóló híresztelést hatá-
rozottan megcáfolják. 

— HaUlozáe. Gyászjelentés közli, hogy 
Stern Ad lfné, született Klein Johanna 80 éves 
korában houszu szenvedés után elhunyt. A 
matronát férie és fiai, a szegedi kereskedelem-
ben ismert Szánló fivérek gyászolják. Az el-
hunytat 13-án délelőtt 10 órakor temaiik a 
zsidó temető cinterméből. 

— Megjelent az a j manhéabtztoBttáai 
rendelőt. Az a j muakásbetegsegét^cé és bH-
eeetbiztositéit rendelet megjelent. Eszerint bi i -
tosiiás kötelezettsége alá esnek mi i i t sok , akf«-
nek havi fiseté.ük a 300.000 kuroaát, aapi-
bírük a 12000 koronái meg nem h*l dj i. 

— M i tar t ják a váeárb^y l ke reakeé i i 
kongrasszuoit Ma, vasárnap dé ehtt 10 óra-
kor tar ják Hédmezévásárhtiyen a kereskedői 
kongreoszuat, amelyen az OMKE, a budapesti 
és szegedi kerejkeddmi és ip^rkamsrák és a 
Szegedi Kereskedők Szíve sige is kép /iselte ik 
magukat. Téws érteaités voW. hogy a kongresz-
szui ccak a jövő vasárnap lesz. 

— Eíjogvzts. Mirer Rizsi és Bsck István 
jegyesek. (Miaden külön értasitás helyett.) 

— A hétfé t tanácsülés. A hétfét szokásos 
tanácsülés fog foglalkozni ismét a városi alk I-
mazottak fizetés-kifUetéa kérdésével, miután ,e-
le/dog a városnak egyéitalán nincsen páoze. A 
pénztárban mindössze 18 millió maradt, mivel 
a füdárveréi alkalmával bofo'yt pénzeket már 
ásás célokra használták fel. * városi alkal n t-
zott»k fizetési históriája ez alkalomml egészei 
szokatlan és k'ssé ftrc«a, mivel eddig mindig 
a magásabb fizetésekért inrciUik a tis^tvise-
16*, most azoniian már az meg van, mi/el — 
mint Umerete* — a kormány rendeeiileg el-
li tározó, hogy a városi tisztviselők is ugyan-
olyan fizetésben részesülnek, mint az ártani 
alkalmazottak. Mo<t csapta a kifizetéssel van 
baj. Nme* pénz. Hiiba, nuizáj niniig vala.ni-
nek l e n n i . . . 

— N nca viz. A nyári hőség most érte el 
legmagasabb fókái s a régi baj, a «i hiány is 

a szia ate dviS'íiaets.ls.TjW 
tiuaazió napokban. Mo*t, amikor legnagyobb 
siüaség van báitariásokbin a vízre, kora regg^ 
alig egy-két óríig folynak a viiciipok, aziaa 
szünet másnap reggí ig Ez gyötreleta a házi-
asszonynak, a szomj .soknik, a gyernekeknek 
é< a betegeknek. Mi mtr kitséttelm, ho^y a 
várómat ezt a csapáeát másképen elhárítani 
nem lehet, mint cs*k a vizióráknak hizank ot 
valé beá'titásévd. Mert ctak igy lehet meg-
aKadáiycz ii, amire a hatósag váltig h vatk)zk 
hogy egyesek a vizet ne pazarolják. 

— Rack tanácsnok szabadságon Hé h n 
reggel kezdi meg Rack pénzügyi tanácsnok 
hat hétre terjedő szabidságát. Távolléte alatt a 
váró. pénzflgyi dolgait Gera jegyző fogja el-
rcferálni a tanác nak. w 

i ? 7 ? í ! i h , r ' E ! í u \ B e n ^ n fogász nyári sza-
bad,ágárd visa.aiér. és rendeléseii 12-ig a 
Feketesas-utci 22. szám alatt úaiét megke d e. 
Telefon 6—97. 


