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A m a g y a r korona S Z A B Ó L . é s T A R S A Eladás nagyban és kicsinyben. 

Stabilizációja folytán s l 4 m Legolcsóbb szabott á r a k ! 

az olcsó elárusitás ismét megkezdődött 

Ártatlanságot csínálja rólam . . . majd jöjjön 
fel egyik vasárnap . . . 

— Ő is bankban van — szólt Julcsa néni 
Olivára mulatva' 

— Ugy ? Szervusz . . . akkor kollegák va-
gyunk . . . melyik bankban dolgozol ? 

Oliva mélyet lélekzett. — A kereskedelmi 
bankban . . . 

— Ugy? Gratulálok, én az Egyesült Fe-
rencvárosiban ; azt mondják, hogy a Keres-
kedelmiben nehéz a szolgálat. 

— Roppant nehéz . . . éppen most szabad-
ságot is kértem. 

— Szerencsés vagy, — sóhajtott Bibi. 
— Rokon? — kérdezte Julcsa nénitől, aki 

élvezettel szagolgatta a virágot. 
— Nem, dehogy . . . csak itt uzsonnázott 

és olyan kedves, hogy itt marad ma este 
nálunk és olyan szives, hogy a Pityu mellett 
fog ülni... hogy a Pityunak is legyen végre... 
a kisasszony olyan kedves . . . 

Bibi tapsolt. — Hisz ez pompás 1 — Tet-
széssel nézegette Olivát. — Na, hogy irigye-
lik majd a fiuk a Pityut! 

— Az már igaz, — szólt Tuskó — én már 
is majd megdöglöm az irigységtől. Disznó 
Pityui 

Bibi komoly arcot vágott. 
— Tudja, egy kicsit megválogathatná a ki-

fejezéseit. 
— Döglöm, döglöm . . . nem elég váloga-

tott kifejezés ez ? Döglöm . . . döglöm — 
felelt nagyon komoly arccal Tuskó. 

Bibi nevetett. így nevetnek az óvodában a 
csepp-gyerekek... aztán egy ügyes ugrással, 
mely inkább repülésnek látszott, a szobrász 
nyakába vetette magát s elhalmozta csókjai-
val szemét, orrát, száját. 

Mári bekukucskált az ajtón:. 
— Jól kezdődik... 
Julcsa néni felemelte vaskos tenyerét... 

Oliva nagy szemeket meresztett, aztán neve-
tett, szívből, sokáig. 

A leányok most összebújtak, közömbös dol-
gokról kezdtek beszélni nagy élénkséggel, a 
szobrász pedig egy asztalkendővel leporolta 
a fai egy részét, aztán a belső zsebéből egy 
keskeny, hosszúkás dobozt húzott elő s abból 
óvatosan, mintha valami drága orvosi műszer 
lett volna, egy darab rajzszenet vett elő s 
ökölnyi betűkkel írni kezdett: 

Ma elsőrendű Julcsa-nap. 

Szereplők: 
Julcsa néni Üresedésben 
Arbiter Elegantiarum (Bite 

£.311 Oi t u e 

Hajashi Válófélia 
Tuskó Bibi 
Csőrffy Pityu 
A szobrász itt megállt, visszafordult s Olíva 

felé meghajolt: 
— Milyen nevet parancsol ? 
— Oliva elpirult. 
— Tetszés szerint, — mondta Bibi. 
A szobrász megismételte: — Tetszés sze-

rint. Dus választék ennivaló, drága kis női 
nevekben... 

Ara: Adél, Aranka, Amália, Anasztázia, 
Aglája ; Bére : Berta, Biri, Boriska; Cére: 
C i l i . . . 

— Maradjunk a Mancínál, ezt már ugy 
megszoktam — szólt közbe Oliva. 

A szobrász meghajolt és felirta: Manci. 
A konyhában zajongás támadt: — Isten 

éltesse . . . éljen . . . éljen . . . drága Julcsa 
nén i . . . köszönöm kedveseim . . . köszönöm... 
befelé . . . befelé . . . 

— Szervusz Zsiráf — örvendezett a szob-
rász — szervusz Tuskó! 

Borotvált arcú, fölényes tekintete ellenére 
is az első pillanatra megnyerő külsejű ifjú 
volt ez a Zsiráf; a nyakán feltűnő magas gal-
lér . . . 

— Szervusz Zsiráf, szervusz lányok, — ciri-
pelte Bibi — szervusz Hajashi. . . 

— Csókolom a liliputi gyöngyház kezedet 
te szép kis Bibi — bókolt Hajashi, egy szú-
rós szemű barna fiu, akinek válláig ért 
serteszerü fekete haja. 

— Manci . . . Zoé . . . Válófélia — mutatta 
be a nőket egymásnak Bibi. 

— Szervusz Csőrffy — harsogta most a 
szobrász. 

Oliva szive nagyot dobbant. 
Túlságosan hosszú, iveit orr, aranykeretes 

csíptető, apró, bágyadt, szomorú szemek, vézna 
test; sovány hosszú ujjak egy hegedűtokot 
szorítanak... 

(Folytatjuk.) 

A bécsi árumiativáaár, melyről már több 
izben megemlékeztünk, e hó hetedikén nyilt 
meg. A vásár, mint a megelőző alkalmakkor, 
ezúttal is a régi Hofburgban, a volt udvari 
istállóban é» a Rotundában volt elhelyezve. 
Szegedről körülbelül tiz, főleg textil- és rövid-
áru szakmából való kereskedő utazott fel a 
váeárra. Az eddigi vásári napok alatt, bár 
Ausztriában mi relatíve olcsón lehet árut be-
szerezni, a vásárlások tekintetében bizonyos 
tartózkodás volt tapasztalható, amit főleg annak 
tulajdonítanak, hogy a mértékadó kereskedelmi 
körök a tél elején jelentősebb árleszállításokra 
számítanék. 

Ki az iparosmester? Másfél esztendővel ez-
előtt az ipartörvény-novella egyik legfontosabb 
vívmányának tekintették a fakultatív mestervizsgák 
intézményét, amelynek lényege abban áll, hogy az 
iparosmester címet csak az használhatja, aki az 
úgynevezett mestervizsgát letette. A többiek csak 
egyszerűen iparosok. Minthogy az ipar gyakorlása 
tekintetében ez a cim semmiféle külön jogokat 
nem állapit meg, eddigelé a dolgot nem vették 
túlságos komolyan és az uj iparosok is vigan 
használták a mester cimet. Értesülésünk szerint 
azonban most az öregebb iparosok körében, akik 
a régi ipartörvény alapján fel vannak jogositva a 
mester cim viselésére, mozgalom indult meg, hogy 
az ujabban iparigazolványt nyert, de mestervizs-
gát nem tett kartársaikat ennek a cimnek a vise-
lésétől eltiltsák. Az érdekeltek össze akarják állí-
tani azok jegyzékét, akik a cimet jogosulatlanul 
viselik s a kereskedelmi és iparkamara és a ki-
hágási bíróság utján akarnak panaszuknak érvényt 
szerezni. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai. 
Valuták: Hollanü forint 29420 -29675, Dinár 995-
1016. Lei 412-416 Belga frank 3818-3348, Dán 
Ucroni 13015 -13150, Norvég boron* 10460-1C645, 
Angol Iont 342000 - 346000, Lira 3388 -3406, Oollsi 
77453—78020, Francia frank 4064 - 4094, Ssokol 
2298 -2318, Léva 550-565, Svid korona 20450 -

20620, Ow'rík korona 109.50-110.10, Svájci frank 
14550—14650 pénz. 

Devizák: Amsterdam 29720—29875, Belgrád 1015— 
1021, Bokare <t 412-416, Br&ssel 3848 -3868, Kope&-
bága 13215-13285, Krisztián!« 10660-10720, Loados 
345000—347000, Milánó 3388-3406, Wewyork 77953— 
78350, Fáris 4064 -4094. Pr*ga 2318-2331, Siófia 
565-569, Stockholm 20750 - 21810, léc* 109.50-
110.10, Zürich 14605 — 1468J. 

Zürichi tőzsde. Hvitái: Páris 27.80, Londoi 
2363, Wewyork 533.75, Milánó 23.21«/« Hollandia 
203.50, Berlin 0.000000000126»,4 Bécs 0.0075, Szölia 
3.87'/,, rrága 15.92'/,, a*úa*ut 0.0069, Bukarest 
2 75, ttelgiád 6.95, Varsí 0.0000102'/,. 

Mrithi •ária) i Páris 27.81Vi. London 2333, New-
york 533.75, Milánó 23.13, Hollandia 203.50, Berlin 
OOOOC00000126V* Bécs 0.0075, Siófia 3 87'/,, Piági 
15.92'/,, BaáaHít 0.0069, Bnkansl 2.75, Belgrád 
6.95, Vars« 0.00j0102. 

Terménytőzsde. Az Irányzat kedden kenyérmagvak-

ban szilárdabb volt, a buza és a rozs 75oo koronával 

emelkedett. Egyéb cikkek áraiban változás egyáltalán 

nem állott elő. 

Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki 
4025-4075, egyéb 4000-4050, 78 kg.-os tiszavidéki 
buza 4100-4150, egyéb 4075—4(25, rozs 3375-
3450, takarmányárpa 3900-4200, sőrárpa 4500-4800, 
zab 3250—340'J tengeri 3800—3850, repce 6200 -6500, 
korpa 2350-2450. 

Irányzat. A keddi értéktőzsde irányzata rend'dvül 
lanyha volt, részben a Bécsből érkező gyengébb hí-
rekre, továbbá a helybeli egzekuciós eladásokra az 
összes papírok jelentős árveszteséget szenvedtek. A 
piac vezető értékeinek árvesztesége öt-hat százalék 
között ingadozik. Zárlat felé jobb bécsi jelentésekre 
kisebb javulás mutatkozott a piac hangulatában és 
zárlatkor az árfolyamok egy százalékkal magasabban 
állottak a tőzsdeidö alatt előfordult legalacsonyabb ár-
folyamoknál. A malompiac értékei legjobban ellent tudtak 
állani az árveszteségeknek és az árveszteség itt nem 
haladja tul a négy százalékot a legutóbbi tőzsdenapon 
előfordult árfolyamokkal szemben. A vegyespiacon a 
Magyar Szalámi a kontremin fedezésére 50 000 koro-
nás árnyereséget ért el. Kosztpénz '/ ,-V, százalék. 

Ferencvárosi sertésvásár, összes felhajtás 26oo 
darab. Arak : Könnyű 27—27.2oo, közép 27-28.4oo, 
nehéz 28—29.ooo, süldő 28.ooo korona. A vásár élénk 
volt. 

A Szegedi Keramit és Mütéglagyár Részvény-

társaság igazgatósága, felügyelő-bizottsága, tisztikara 

és gyári személyzete fájdalommal jelenti 

Dr. Milkó Endre 
m. kir. kormányfőtanácsos, a társaság igazgatósági 

elnökének elhunytát. 

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 


