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A májusi lakbértáblázat. 
1917. évi 
alapbér Tiszta bér Közüzemi pótlék F i z e t e n d ő ö s s z e s e n 

Házmes-
terpénz 
a tiszta 
lakbér 

2 száza-
léka 

R é s z l e t f i z e t é s e s e t 
májuj 1-én a tiszta bér '/,-a 

és a közüzemi pótlék 
egész negyed 

az alapbérnek lakás üzlet, 
raktár stb. 

lakás, üzlet, 
raktár stb. 

Házmes-
terpénz 
a tiszta 
lakbér 

2 száza-
léka 

R é s z l e t f i z e t é s e s e t 
májuj 1-én a tiszta bér '/,-a 

és a közüzemi pótlék 
egész negyed 

50 7 (lakás) D (üzlet 
raktár) 

3 (lakás, 
Üzlet stb.) után olyan házban, amelyben 

vízvezeték 

Házmes-
terpénz 
a tiszta 
lakbér 

2 száza-
léka 

lakás üzlet, 
raktár stb. 

lakás, üzlet, 
raktár stb. 

évre • százaléka számmal 

után olyan házban, amelyben 
vízvezeték 

Házmes-
terpénz 
a tiszta 
lakbér 

2 száza-
léka után olyan házban, melyben vizveieték 

évre • százaléka 143UU Koron as szorzo számmal van nincs 

Házmes-
terpénz 
a tiszta 
lakbér 

2 száza-
léka 

v a n nincs 

2 0 5 3625 508 435 218 4133 4060 3843 72 1716 1644 1426 
4 1 7250 1015 870 435 8265 8120 7685 145 3431 3288 2851 
8 2 14500 2030 1740 870 16530 16240 15370 290 6863 6574 5703 

12 3 21750 3045 2610 1305 24795 24360 23055 435 10295 9860 8555 
16 4 29000 4060 3480 1740 33060 32480 30740 580 13726 13148 114C6 
20 J j , 36250 5075 4350 2175 41325 40600 38425 725 17158 46434 14258 
24 6 43500 6090 5220 2610 49590 48720 46110 870 "20590 19720 17110 
28 7 50750 7105 6090 3045 57855 56840 53795 1015 24021 23008 19961 
32 8 58000 8120 6960 3480 66120 64960 61480 1160 27453 26294 22813 
36 9 65250 9135 7830 3915 74385 73080 69165 1305 30885 29580 25665 
40 10 72500 10150 8700 4350 82650 81200 76850 1405 34316 32868 28516 
80 20 145000 20300 17400 8700 165300 1624C0 153700 2900 68633 65734 57033 

120 30 217500 30450 26100 13050 247950 243600 230550 4350 102950 98600 85550 
160 40 290000 40600 34800 17400 330600 324800 307400 5800 137266 131468 114066 
200 50 362500 50750 43500 21750 413250 406000 384250 7250 171583 164334 142583 
240 60 435000 60900 522C0 26100 495900 487200 461100 8700 205900 197200 171100 
280 70 507500 71050 60900 30450 578550 568400 537950 10150 240216 230068 199616 
320 80 5800C3 81200 69600 34800 6612C3 649600 614800 11600 274533 262904 228133 
360 90 652500 91350 783C0 39150 743850 730800 691650 13050 308850 295800 256650 
400 10Q, 725000 101500 87000 43500 826500 812000 768500 14500 343166 328668 285166 
800 200 1450000 203000 174000 87000 1653C00 1624000 1537000 29000 686333 657334 570333 

1200 300 2175000 304500 261000 130500 2479500 2436000 23055C3 43500 1029500 986000 855500 
1600 400 2900000 406000 3480C3 174000 3306000 3248000 3074000 58000 1372666 1314668 1140666 
2000 500 3625000 507500 435000 217500 41325C0 4060000 3842500 72500 1715833 1643334 1425833 
2400 600 4350000 609000 522000 261COO 4959030 4872000 4611000 87000 2059000 1972000 1711000 
2800 700 5075000 710500 609000 304500 5785500 5684000 5379500 101500 2402166 2300668 1996166 
3200 800 5800000 812000 696000 348000 6612000 6496000 6148000 116000 2745333 2629334 2281333 
3600 900 6525000 9135C0 783000 391500 7438500 7308000 6916500 130500 3088500 2958000 2566500 
4000 1000 7250000 1015000 870000| 435000 8265000 8120000 7685000 145000 3431666 3286668 2851666 

483333 
7250C0 
966666 

1208333 
145C3C3 
1691666 
1933333 
2175000 
2416666 

Inius 
1 én a 

tiszta bér 
V,-a 

1208 
2416 
4833 
7250 
9666 

1201 

16916 
19333 
21750 
24166 
48333 
72500 
96666 

120833 
145000 
169166 
193333 
217500 
241666 
"483333 
725000 
966666 

1208333 
1450000 
1691666 
1933333 
2175000 
2416666 

julius 
1-én a 

tiszta bér 
'/.-a 

1208 
2416 
4833 
7250 
9666 

12083 
14500 
16916 
19333 
21750 
24166 
48333 
72500 
96666 

120833 
145000 
169166 
193333 
217500 
241666 

Mülhoffer Nővérek 
div»t*ruhs>za • S r é c h e n v l t ér 13. 

Remek szövet- és selyemruhák, blúzok 
pongyolák, fehérnemüek, valamint 5 
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az összes raktáron lévő áruk m l y e n 
l e szá l i i o t t á r b a n kerfilnek eladásra | 

V a r r á s t h o z o t t a n y a g b ő i i s • 
n a g y o n o l c s ó n v á l l a l u n k , - m • 

A legjobb magyar lap 
az Újság, a legjobb hírszolgálattal é s a legkitűnőbb írók 

es publicisták nagyszerű gárdájával. 

Kóbor Tamás 
Rovás-a, vezércikke utolérhetetlen, u j rovata a .Varár-
rnpi gondolatok* minden héten külön irodaimi esemény. 

Madár bácsi, Egy nő, aki siet 
egy optimista világnézet aranyos humorával gloiszálják 

a mindennapi eseményeket. 

Szinház, sport, rádió 
elismerten az Újság ban a legkitűnőbb! 

Közgazdaság 
rovata hűséges tanácsadója a gazdának, az üzlet-

embernek. 

Gyermekeknek 
legjobb mulattatőja a heteakinti külön gyermek-újság. 

Az Újság 
pártokon, egyéni érdekeken fe'.ül álló, változatosan szer-

kesztett napilap, a magyar sajtó élén halad I 

Siessen előfizetni, 
hogy olvashassa CONAN DOYLE nagyszerű regényét. 

A köd országa 
a legnagyobb irodalmi szenzáció I 

Ha ma bejelenti 
előfizetését, már inától megkapja a regény minden foly-

tatását és csak 

május 1-én 
küldje be az előfizetési dijat az előfizetési nyugtával. 

Előfizetési á - : 
1 hóra . . 
2 hóra . . 
negyedévre 

50 000 korona 
90 000 korona 

Idí.COÜ koiona 

I 

Polgár és munkás minden igaz ügyét felkarolja, 
támogatja és kiharcolja a Délmagyarország. 
A Vigszinház sziniiskolájától — a börtönig. 

A fiatal, fekete hajú szegedi színésznő vándorutja érettségi bizonyít-
vánnyal, oklevéllel színháztól a mulatóig, mulatótól a börtönig. 

A szegedi szinház mull évi társulatában mű- | 
ködölt egy fiatal, feketehoja szinésznö, aki teli j 
vágyakkal és fiatalos művészi ambíciókkal kö-
tött ki a szegcdi színháznál. Néhány kisebb 
epizód szereppel sikerülten birkózóit meg, ké-
sőbb azonban megrekedt művészi előrejutása. 
A fíalal és határozottan tehetséges színésznőről 
néhány hónapi együttműködés után pályatárs-
női szomorúan átlspitolták meg, hogy kleptn-
máaids. Az öliözőkböl titokzatos uton eltűn-
tek egyes apróságok. A színháznál kétszeresen 
éber szemmel kezdtek figyelni. Rövidesen meg 
is állapították, hogy a háti tátva/ nem mii, 
mint a teheitiges fiatalkata színésznő, akt 
szinte betegesen járl-kett az öltözők közölt. 
Hamarosan meg is vált a színháztól. Néhány 
hónapig még Szegeden tartózkodott s eközben 
kellemetlen emlékekkel vált meg Tisza Lijos-
köruti lskássdónőjétöl. Néhányszor a fiatalko-
rúak bírósága elé is került és dorgálásokkal 
szerencsésen meg is úszta a tárgyalásokat. 

Azután el is tűnt Szegedről Senki sem tudta, 
hová. A színháznál még egy rövid ideig be-
u á l g t á e t rála s egy-két hét múlva már a ne-
vére sem emlékezlek. 

Budapestre utazoü, ahol a szülei laknak, de 
azokat nem kereste fel. Szégyelte szerződésnél-
kűliségéi és ast, hogy előkelő szülei tudlak 
már lejtőre került életmódjáról. Megpróbálko-
zott máshol szerződésért. Nem sikerűit, munkát 
pedig nem mert vállalni, félt, hogy ismerősei 
ssánakoinak rajta. 

Hogy mi történt azután, maga sem tudj«. 
A tény az. hogy M skolc közelében, a safó-
szentpitert járásbíróságén lapátért fiárnmhónapl 
fighdzta itiUk az 1907 ban születeti színész-
női, aki a Vigizinbdz sztalisknlájál végezte. 

A szonoruvégű lopási eset előtt Ózdra ke-
rült. Tragédiáját, teljes erkölcsi összeomlását 
itélőbirója előtt a következőkben mondotta e l : 

— Csak arra emlékszem, hogy amidőn 
Óidra vetett a sors kiismerhetetlen szászé ye, 
egy öregasszony vett a pártfogásába. Azt mon-
dotta, hogy gondoskodni fog rólam, rnhákat 
ad, olyan helyre kerülök, ahol senkisem fogja 

kilétemet sejteni. Már a vonaton ültem, amikor 
tudatára ébredlem, hogy havi vhznek, de már 
nem fordíthattam vissza a sors szekerét. Sej-
tettem, hogy élelem úgyis a romlásba rohan, 
egy-két év múlva biztosan idekerültem voln*. 
Szinte siettettem a dolgot s rögtön az utolsó 
stációra váltottam meg jegyemet az élei fekete 
vonatán. Efjell mutatóba kerültem. Tizenkilenc 
ivei vagyak, zsebemben az érettségi blzauyii-
vday, színésznői oklevél, hátam mögött az uri-
ház becsületes kényelme. Még csak szerelmes 
sem voltam és ma lelkem jobban meg vau 
fertőzve, mintha éveken át a mocsár mélyén 
laktam volna. 

— Ma már csak mosolygóálom mindaz, ami 
a i Óidra kerülésem elölt volt. Ledér nő lettem 
minden érzés nélkül és egy reggél észrevettem 
s nem il éreztem lelkiiimeteíi fardaldst, hogy 
egy azegéay munkás zsebéből egész heil kere-
setét elleptant. Másnap a csendőrök jöttek ér-
tem és most itt vagyok. Elitéltek. Lehe', ha 
büntetésem kitöltöm, megjavulok és elfelejteni 
ezt a gyorsan lepergő három hónapot. 

Most a miskolci törvényszékre kerül ügye, 
ahol feltbbezés folytán ismét biróság ítél a 
megtévedt fiatal szinésznö felett, akinek szegedi 
előéletére vonatkozóan megkeresték a szegedi 
rendőrséget is, mert a vizsgálat során olyan 
gyanuokok merültek fel, hogy a fiatal szinésznö 
as ózdi tolvajlási esethez hasonlóan Szegeden 
is követett el bűncselekményeket. 

Fájdalomtól megtört szivvel, de az Istenbe 
való megnyugvással tudatjuk, hogy hön sze-
retett férjem, illetve édes apáai 

VARGA SÁNDOR 
mészárosmester 

hosszú, kínos szenvedés ulán, éleiének 33-ik 
évében elhunyt. 

Földi tetemét 1926 május 2-án, délután 4 óra-
kor fogjuk a Cserepes sor 5. sr. a. gyászházbél 
a t alsóvárosi temetőben az anyatöldnek átadni. 
234 A g y á s z o l ó c s a l á d . 


