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Munkásoknak, 
tisztviselőknek 

12.000, 

mindenki másnak 15.000 K 
a havidíj a 

Foltok a szivárványon. 
— Regény. — 48 

Irta: Sz. Szigethy Vilmos. 
Azzal a fiu felé fordult. 
— A vőlegényein! 
Klenóczy udvariasan mosolygott. 
— Otí, mi már ismerjük egymást! 
Mindjárt hozzátette. 
— Különben gratulálok. 
Csengeley Margit nyomban megfordult, 

a lovagja követte s most már hármasban 
haladtak visszafelé, középen hagyva a 
leányt 

— Sok szép sikerem volt, mondta 
Margit, csak ideiglenesen vendégszerepe-
lek Vizaknaynál. Különben is vissza-
vonulok a színpadtól, igy kivánja a vő-
legényem. 

— A színművészet mindenesetre sokat 
vészit, udvariaskodott Klenóczy. Azonban 
akár az egész pusztuljon a családi fészek 
melegeért. 

— Ez az én jeligém is, sietett meg-
szólalni Löffler, akit mintha kényelmetle-
nül érintett volna a találkozás. 

— Mi újság ot hon ? — fordult most 
feléje K'enóczy. Nem dőlt még össze a 
torony? 

— Igazán megvallva, fogalmam sincs 
róla, mert május óta távol vagyok a szülő-
városomtól. A lóversenyeken voltam a 
fővárosban, néhány hete pedig a társulat-
tal utazom. 

Keresztuthoz értek, Klenóczy ajánlotta 
magát. 

— Megnéz? — kérdezte Margit. 
— Föliétlenül. 
— Egyedül van? 
— No, nem egészen. 
— Páratlan kedvességü hely ez. 
— De mennyire I Engem a sok fenyő 

<csábit 
— Színtiszta tőle a levegő. 
— És sosem válik olyan meleggé, hogy 

kellemetlen legyen. 
Margit elgondolkozott. 
— Azért nem birnám ki sokáig. Én a 

forróságot szerelem. 
— Napkurát gondol! 
A lány ránézett, hogygunyolódik-e ez? 
— A napot imádom, mert forró és egy-

formán ragyog mindenkire. Csak nyáron 
rajongok érte, téien hideg. Hiszen az az 
egyetlen földi boldogság, hogy a fényt 
kutatjuk s vágyódunk gondolatban, érzés-
ben a szenvedélyt S2í;ó forróság után. 

— Tudja az Isten, — mondta Klenóczy, 
néha olyan kellemes október isi 

— Juiius, juliusl — lelkendezett Margit. 
A Löffler-fiunak ismét volt megjegyzése: 
— Ugy izzad akkor az ember I 
Di most már végérvényesen elajánlotta 

magát Klenóczy, kissé kezdte unni a hő-
mérsékleti szórakozást. 

— Estére! — kiáltotta utána Margit. 
— Ott leszek 1 — harsogta Klenóczy 

3 leszakítva néhány falevelei, szétmor-
zsolta a tenyerében. Erősen morzsolta, 
hogy zö'.d lett tőle a keze. 

— Alaposan izléstelenedik, gondolta, 
kellemetlen illatszere vaa 

— Csakhogy megszabadultunk ettől az 
alaktól 1 — mondta a lány, mikor egyedül 
maradtak. Képzelje, a féibolondja majd 
egész bolond lett, ug/ veszkődött utánam. 

— Klenóczy? — csodálkozott Löffler. 
— Ez a paraszt. 
— Kellemetlen firma volt mindig, mondla 

a jeles sportférfiu s hozzá milyen buta 1 
Egyenesen szédítő. 

A primadonna megveregette a fiu arcát, 
kissé anyáskodva, jelentőségteljesen hu-
nyorítva. Épp olyanformán, mint a fene-
vad, mikor összehúzza pupilláit, hogy 
kiszámítva a távolságot, biztosabban tudjon 
ugrani. 

— Én Csengeley Margit vagyok, a 
magam nevével szolgáltam mindig a 
kuliurát s azé leszek, akihez a szivem 
vonz. 

Féloldalt fordítva a fejét igyekezett el-
venni a zöld gyerek utolsó csöppnyi jó-
zanságát is. 

A gyámoltalan if,u kezet csókolt s 
valósággal txázisban kiáltott föl. 

— Maga eny szent! 
Ezalatt tovább haladva utján, Klenóczy 

arra a másik lányra gondolt, annak a 
szel id arca jelent meg előtte. 

— Évikém, drága kis galambom, hó-
fehír madaram — suttogta diákosan 
hevülve. Te májusi orgonavirágom . . . 

Az édes kis orgonavirág ott várta már 
a lugasban. Elég volt ránéznie. 

— Találkoztatok ? — kérdezte inkább 
a szeme, mint az ajka. 

— Tul vagyok rajta, mondta Klenóczy. 
A Löffler-g)erek históriáját már végig-

hallgatta az öreg Holcz is, igen derült 
hangulatban voltak, Éva szeme ragyogott 
a boldogságtól s hangosakat kacagott az 
öreg megjegyzésein. 

— öiülök, mondla, hogy nincs fiam, 

mert ebül úszna el a pénzem. A Löffle-
rek föltétlenül igazolni akarják a régi 
tételemet, amely sok évi tapasztalat nyo-
mán szűrődött le bennem. 

Ismerték már, hanem azért hagyták, 
hogy mondja el most is. 

— Minden polgári vagyon elúszik a 
harmadik generáció kezén. 

— Hohó, apa, jegyezte meg Klenóczy, 
néha elég a második is! 

— Löffleréknél nem. Az öreg talált 
gyerek, ugy akadtak rá egy Szilveszter 
napján a lépcsőházban. Fölszedték, föl-
nevelték, adoptálták, mert gyermektelen 
házasok voltak a nevelő szülei, — ő 
pedig csupa hálából ragaszkodott hozzá-
juk, sőt még az apja arcvonásait is el-
örökölte. 

— Érdekes! — mondla naiv hangon 
Éva. 

— Igen, n tudósok beszélnek ilyenféle 
csodákról. Ugy tetszett mindig, mintha a 
vén Löffler tulajdon édesapja lenne az 
immár öreg Löfflernek. Természetben, 
szokásban, vagyongyűjtésben, fáradhatlan 
a munkában, azonos vérmérsékletben, 
mindenben. Talán volt is benne valami, 
legalább igy beszélték. 

— Mindegy, ha egyszer az apja volt, 
de legalább szerette a vérét, jegyezte meg 
Klenóczy. 

— Bizony, szerette, mert szereti köly-
két az állat is. Aztán itt a harmadik ge-
neráció, ez elver mindent. 

Később hozzátette: 
— Lófuttatás kell a szerencsétlenjének 1 

Inkább tutajokkal versenyezne a Tiszán, 
az hasznosabb sport s jobban is jövedel-
mez. No, majd úsztat egyet-mást a kis-
asszony is. 

Klenóczy még aznap este levelet kapott, 
megismerte rajta Margit írását. 

— Bontsa föl maga, kis szivem, nyúj-
totta Évának. 

A lány vonakodott. 
— Nem, Zoltán, tedd meg csak te, én 

nem merem. 
Klenóczy átadta az irást a leánynak. 
— Tedd csak el, rád bizom. Én rögtön 

vá'aszolok rá. 
Éva tágrameredt szemmel nézte a férfit. 
Az pedig előszedett néhány papírpénzt 

és minden irás nélkül borítékba rakta. 
— Adja oda ónagyságának, nyújtotta 

a hotel szolga felé. 
Éva még mindig bámult, annyira ért-

hetetlen volt mindez neki. 
— Mit csináltál? 
Klenóczy ekkor azt mondta: * 
— Most pedig én kérlek, légy szives 

és bontsd föl a levelet. 
Éva gépiesen engedelmeskedett. 

(Folytatjuk.) 
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Halló! Központ! Halló! 
Kérem a 13-OS-at! 
— Mi, mással beszél í Ezt a számot már sohase tehet 

kapni? 
— Nem kérem, mert ez a szám Szeged 6s környék* 

legjobb és legklprébáltabb kereskedelmi Ügynökségének te-
lefonszáma, amely állandóan el van foglalva, mert ha 
bárki eladni vagy venni akar kázat, telket vagy bármiféle 
Üzletet, úgyszintén lakást vagy bútorozott szobát kiadni 
vagy bérbevenni, az mind csak ezt a számot hivja s 
jelentkezik: K ö v e s | B é l a 

kereskedelmi ügynöksége, M a r g l t - u . S . , I. em. 10. 

t lázas8ágkÖ£vetitó8 au»íetbt. t i tok" 

V a r r ó g é p e k , 
Kerékpárok, 
Gyermekkocsik 
részletfizetésre is D t R V E D E 
gépáruházában, Szeged, Kiss-utca, 
Keleti-palota. Hagy javítóműhely I 

Hogy mindenki hozzájusson 
nagy antiquárium készleteimet zenemüvekben olcsón 
kiárusitom. Rövid ideig leszállított árak 3-6 ezetöl. Elő-
zékeny kiszolgálás, meg nem felelók lejltszás után újra 
kicserélhetők. Vételkényszer nincs. Telefon 13-51. MhiM 

Hung ria Antiquarium, Batthyiny-utca 2 

FeltUnOen olcsó Árban készítek nyári 

zakóöltönyt 
mérték után a legjobb kivitelben, a legmodernebb 

szabással, kitOnó szövetből. 317 

K R I E R , Foketesas-utca 21. szám. 

A szeged-budapesti hálókocsijáia-
tok. A kereskedelmi és iparkamara kez-
deményezésére a kereskedelemügyi mi-
niszter tudvalevőleg intézkedett a Nem-
zetközi Hálókocsi Társaságnál, hogy a 
Szeged és Budapest között közlekedő 
éjszakai személvvonatokhoz hálókocsi is 
kapcsoltassék. Tekintettel arra a körül-
ményre, hogy a Budapestről Szegedre 
jövő személyvonat már a kora hajnali 
Órákban érkezik Szegedre, viszont a 
Szegedről induló személyvonat indulási 
ideje nagyon későn van megállapítva, a 
kereskedelemügyi miniszter arról értesí-
tette a kamarát, hogy az előbbi vonatnál 
az utasok reggel nyolc óráig a háló-
kocsiban tartózkodhatnak, az utóbbinál 
pedig a hálókocsiba már este tiz órakor 
bes?állhassanak. 

Árumintavásár é j k iá l l í tás Szabad-
kán. A szabadkai kereskedelmi és ipari 
érdekeltség augusztus 22—31. napjai kö-
zött áruminlavásáit és kiállítást rendez, 
melyen elsősorban a volt bácsbodrog-
megyei mezőgazdasági, gyáripari, kézmű-
ipari és házipari produktumok kerülnek 
bemutatásra. A kiállítás látogatói külön-
böző utazási kedvezményekben részesül-
nek. Prospektusjk és jelentkezési ivek a 
szegedi kereskedelmi és iparkamaránál 
szerezhetők be. 

A kéményseprők ügyének rendezése. 

A kereskedelemügyi miniszter néhány nap 
előtt leiratot intézett a kereskedelmi és 
iparkamarához, amelyben közölte, hogy 
az ország területén levő kéményseprő 
kerületek uj és aránylagos beosztása dol-
gában a szükséges tárgyalások folyamat-
ban vannak és előreláthatólag meg fog 
történni ennek a kérdésnek a végleges 
rendezése. A kereskedelemügyi miniszter 
osztja a vármegyei kéményseprő munka-
adók és munkások egyesületének azt a 
felfogását, hogy az egyes kerületek leg-
alább 3000 kémény létszámból álljanak 
és erre vonatkozólag kibocsájtandó ren-
deletében ezt az elvet kivánja érvényre 
juttatni. Ez az elv azonban csak az olyan 
helyhatósági területeken vihelő keresztül, 
ahol 3000 nél magasabb létszámú ké-
ménykerQlek vannak, mig ott, ahol ennél 
kisebb létszámúak a kerületek, ez az elv 
olymódon valósítható meg, hogy az 
egyes jogérvényesen megüresedett kerü-
letek a konkrét esetben nem töltetnek 
be, hanem a többi kerületek között 
aránylagosan felosztatnak. Az egyesüle-
teknek azon kívánsága, hogy a kerülete-

! ket csak képesített szakmabeliek nyer-
] hessék el, megjegyzi a miniszter, hogy 

az igényjogosuitságot a törvényes rendei-
' kezések állapítják meg, amelyek ugy ál-
f tala, mint az eljáró alsófoku hatóságok 

által mindig figyelembe vétetnek. 

Boy 

faj 
Tudakozódni: Iskola-utca 27. Mhi l l 

fajmalacok eladók. 

Topoly teli háló és 
fehér háló bútor 
minden elfogadható áron eladó 3B 

HEIMANN asztalosnál, Bistya-utca 19. 

Perfekt 
gép-csgyorsirónő 

kerestetik. 
Dr. Eisner Manó ügyvéd, Kérósz-u. 14. 

kerestetik 
jó meneteli! termény Üzlethez nagyobb töké-
vel az üzlet bövitése céljából. .Társas üzlet" jeligére 
Iskola-utcai Hirdetőbe Mhi 28 

Egy jókarban levő, kél ágyas, fehér 

leányszoba e ladó. 
Szeged, Római-körut lü. szám. 3J8 

Befőttes üveg 
picibb t ó th üvegesnél 

Magánforgalom. Magyar Hitel 323, Osztrák 
Hí el 126, Kereskedelmi Bank 852, Pesti 
Hazai 1930, Borsod-Miskolci 158, Gizella 64. 
Viktória 350. Alumínium loO, Magyar Általá-
lános Kőszén 2725, Nagybáltonyi I t t , Salgó l 
374, Pallas 126, Fegyver 498, Ganz-Danubius 
IMiS Hofherr 87, Rima 9o, Szlavónia 49.5, 
Délivasut 38, Trust 164, Cukoripar 159', 
Georgia 208, Gyapjumosó 26, Gummi 164. 
Az irányzat tartott. 

a Magyar Nemiat! Bank h vataln* ár-
folyamai. Valuták: Holland forint 28220— 
28496, dinár 12J4-1226, márka 16700-16864, 
lei 327—329, belga frank 3342-3374, dán 
korona 132JO—13340, norvég korona 11770— 
11940, angol font 344Ca>-347C00, lira 279Ü-
2818, dollár 70470-71250, francia frank 
2439-3463, szokol 2 94-2116, léva SlO-
518, svéd korona 1876U—16928, lengyel zloty 
13475-13629, osztrák schilling 99.9U-100.51;, 
svájci frank 1378U-13ŐS4. 

Devizák: Amsterdam 28520—28696, Belgrád 
1224- 1232, Berlin 16900—17004, Bukarest 
325—327, Brüsszel 3372-339*, Kopeiihága 
• 3400—1348', Osló 1197J—12040, London 
3 »50C0—347000, Milánó 28J0—28»8, Newyork 
?C9<0-7I4C0, Páris 34 9-3163, Prága 2104-
21 te , Szófia 515-517, Stockholm 19010— 
19128, Varsó 13575 - 13ÖÍ9. Wien 99.9£— 
1C0.50, Zürich 13780-13S64. 

2firi«h> Mám]*. Nyitás: Páris 25.027., 
London 2502.50, Newyork 5I57«, Brüsszel 
24.50, Milano 20.35, Amsterdam 2t.7.C5, 
Berlin 122.62'/,, Wien 0.C072.65, Szófia 3.76'/,, 
Prága 15.26V4, Varsó —.—, Budapest 
0.0072.55, Bukarest 2.40, Belgrád 9.-. 

Zárlat; Páris 25.—, London 2502.'50, 
Newyork 5151/,, Brüsszel 24. Í0, Milano 
20.32%, Amsterdam 2J7.05, Berlin I22.ÍÍ1/,, 
Wien 0.G072.65, Szófia 3.77«/,. Prága 15.27'/., 
Varsó 99, Budapest 0.0072J0, Belgrád 9.10, 
Bukarest 2.40. 

Yarménvtösada. Az irányzat szilárdabb. A 
korpa néhány ezer koronával drágult, ó-buza 

és zab jelentékenyebben emelkedet és a köles 
árfolyamát a legnagyobb mértékben emelték. 
A forgalom csak uj-búzában és tengeriben 
volt élénk 

Hivatalos árfolyamok: Buza 76-08 tísza> 
vidéki 52J0—5275, egyéb 5225—5210, 77-es 
tiszavidéki 1300-5325, egyéb 5275-53 0L 
73 as tiszavidéki 5350-5375, egyéb 53 !5— 
5350, rozs 4150—42.0, takarmányárpa 3200— 
33C0, sörárpa 3800—420", köles 2850-2950, 
zabb 44J0—46Í0, tengeri 3100—3150, korpa 
23E0-24CC. 

Ferencvárosi sertésvásár. A nyiltvásáron 
az összes felhajtás 1338, eladatlanul vissza-
maradt 126\ Árak: Zsirsertés, öreg 1.17-19, 
fiatal nehéz 2 ?—21, közép 18—19, könnyű 
6 18 A zártvásáron az összes felhajtás 75, 

eladatlan maradt *2. Árak mint fenn. Vidékre 
élve elszállítottak 5 darabot. Az irányzat 
lanyha. 

* Valéria-tér 14., Sebők vaskereskedés mellett. 

SÖ 

Bútor vásárló 
közönség figyelmébe ajánlom raktá-
ron levő ebédlő, háló és uriszalon 
berendezéseket, mindennemű kárpitos 
bútorokat olcsó árban kedvező fize-

tési feltételek mellett szállít 

Braun Mihály butoráruház 
Kelemen-u. t l . 

Nyílttéri 
Farkas Ferenc virágkereskedő urat aka-

ratom ellenére megsértettem, amiért őszinte 
sajnálatomat fejezem ki. 300 

REISINGER JÓZSEF. 

Felelős szerkesitó: FRANK JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos 

Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. 
könyvnyomdájában, Szeged. 

Ha olcsóság I E K 2 I 
Divat 

lábravaló 

2 9 

M j 

Divating 

4 9 
Fátyol-

harisnya 

3 8 

Mindenki tudja, 
hogy 

Weiszfeiler Mórnál 
a legjobb minőségű harisnyák, 
zsebkendők,cigaretta hüvelyek, 
papíráruk és dohányzó cikkek 
a legolcsóbb árban kaphatók. 

S Z E G E D , Tisza Lajos körút, 
Pflspökbazár épület. iss 

Leg f i nomabb 17 

l akberendezések 
keményfa hálószobák, irodaberendezések, 
börbutorok és mindennemű kárpitosmun-
kák elsőrendűen, olcsón és k e d v e z ő 
f izetési fel tételek mellett kaphatók. 
Vidékre csomagolva és vasútig szállítva. 

W i e s n e r b ú t o r g y á r 

Szeged, Aradi-utca 6. 


