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Elhájasodásnál, köszvénynél és cubor-
belegségnéi a természetes »Ferenc József« 
keserűvíz javítja a gyomor és a belek működé-
sét és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere* 
bántalmak gyógyító eljárásainak több kuta-
tója megállapította, hogy a Ferenc József 
viz kura nagyon szép eredményre vezet. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és iüszerüzlelekben kapható. B.I 

— Halálozás. Szeged gyáriparát súlyos gyász 
érte. Szombaton délelőtt hirtelen meghalt Szokolai 
Szilárd, a Pick Márk szalámigyár üzemvezető igaz-
gatója, aki 31 évet töltött a gyár szolgálatában és 
munkásságának igen nagy része van abban, hogy 
a Pick-szalámi ma már világmárka. Az elhunyt 
üzemvezető igazgató 60 éves volt, 1900-ban került 
a Pick-gyárhoz, mint műszaki tisztviselő. Halálát 
telesége és két gyermeke gyászolja. 

— A nép j.Héti miniszter az idén csak "00 pár 
cipőt rendelt a szegedi cipészeknél. Számtalan 
deputációzás után a szegedi cipésziparosok végre 
bémi állami munkához jutottak. A népjóléti mi-
nisztérium leiratban közölte a várossal, hogy az 
állami cipőmunkákból 700 pár cipő elkészítésé-
vel a szegedi cipészipart bizza meg. Az ipar-
testület szakosztálya Szeged 308 cipésziparosából 
kiválasztotta a munkára legjobban rászoruló 55 
kisiparost, akik most alkalmi szövetkezetbe tömö-
rülve, a közeli napokban már megkezdik a cipők 
készítését. Műhely céljára a móravárosi elemi is-
kola egyik tantermét rendezték be a cipészeknek. 
Érdekes, hogy mig a mult évben még ezer pár 
cipőt rendelt az állam a szegedi kisiparosoknál, 
az idén már nem jutott több, mint 700 pár, ho-
lott most a szegedi kisiparosok még sokkal rosz-
szabb viszonyok között élnek. 

— Ártén Kutat kap Balástya. Szombaton gazda-
küldöttség jelent meg dr. P á l f y József polgár-
mesterhelyettesnél, akinek bejelentette, hogy Ba-
lástyán, a Kereseti járásban és Átokházán a n a g y 
s z á r a z s á g k ö v e t k e z t é b e n a k u t a k ki-
a p a d t a k . Emiatt az állatállomány sokat szen-
ved. Azt kérték, hogy a város fúrasson ártézi 
kutat Balástván, mert ha ez a környék viz nélkül 
marad abból mérhetetlen károk származná-
nak. A polgármesterhelyettes közölte a kül-
döttséggel, hogy miután a város megfelelő fede-
zetet talált a kútfúrás költségeire, Balástyán rö-
videsen megkezdik az uj kut fúrását. Az uj kut 
2500 pengőbe kerül és a város saját felszerelésével 
fúratja. 

x Schaár Oszkár divatcipész, Kálvária-u. 24. 

— A Nyugat augusztus 1-i számát Móricz Zsig-
mond: A magyar nép ezer arca e. tanulmánya 
vezeti, a szám egyéb kiemelkedő közleményei: 
Tersánszky J. Jenő Kaffka Margitról szóló irói 
portréja, Babits Mihály, Erdélyi József és Ke-
resztury Dezső versei, Cs. Szabó László novel-
lája, Kassák Lajos regény folytatása (»Egy em-
ber életei) stb. Egyes szám ára 2-— pengő. Ne-
gyedén előfizetés 10.— pengő. Kiadóhivatal: V., 
Vilmos császár-ut 31. 
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Havibucsun hol találkozunk? 

Kucskánál, * 
Szenlháromság-u. 62. alatti vendénlőbeo! 

* 

Hegedüslány a korcsmában 
A színhely füstös alsóvárosi korcsma. Néhány 

munkásember ül a falak melletti padokon. Künn 
esik az eső, a korcsmában kellemetlen félho 
mály van. Az emberek réveteg szemmel néznek 
és kémlelik a falon megjelenő torz árnyképü-
ket. Halkan nyilik az ajtó, észre sem veszik, 
hogy besurran rajta valakL 

Egyszer csak, a legsötétebb szögletből csodá-
latosan tiszta hegcdühang szólal meg. Minden-
ki felüti a fejét. A korcsmáros hirtelen villanyt 
gyújt. De még mielőtt világosság áradna a füs-
tös szobára, ugyanonnan, ahonnan a hegedű hal-
latszik, felzeng egy lágyhang, csiüngélően, fris-
sen, de busán, ahogy az elégikus melódiáju tan-
gó megkívánja. Mindenki a hegedülő és éneklő 
lányt nézi. Tíz-tizenkét éves lehet. A szemek tü-
zében arca kipirul. Frissen mosott rózsaszín kö-
tényt visel, ugy fest benne, mint egy kis isko-
láslány. A tangó után más dal következik. Sorra 
jönnek a slágerek, a magyar nóták. Bendkivül 
szépen, tehetségesen játszik és énekel hozzá. A 
korcsma közönségének is tetszik, megtapsolják, 
amikor befejezi. A taps után újra játszik, majd 
— tányérozni megy. Csupa szegény ember ül 
az asztalok mellett. Majdnem mindenki ad né-
hány fillért. A kis tányérka hamarosan megte-
lik. A közönség nem engedi el a lányt Kíváncsiak, 
hogy kicsoda, honnan jött 

A meséje nagyon egyszerű. Pláne, ahogy a kis-
lány egyszerű szavakkal, kertelés nélkül elmond-
ja. Édesapjának hosszú hónapok óta nincs ke'-
resele. A kis család nyomorban él, szükség van 
a pénzre. A kislány — most végezte el a negye-
dik elemit — tehetséges hegedűs. A zeneiskolába 
jár és meg van vele elégedve a tanárja. Teljes 
tandíjmentes, csakis igy tudja tovább folytatni 
tanulmányait. Szóval beteg édesapja nem keres. 
Van még több gyerek is, kisebbek, akiknek nem 
lehet megmagyarázni, hogy mért nincs kenyér. 
A kislány egy este elhatározta, hogy végigjárja 
a korcsmákat, hegedül, énekel és amit igy ke-
res, abból fogja eltartani a családot A rendőr-
ség megadta az engedélyt. És tegnap este a kis-
lány leírhatatlan lámpalázzal, kipirultán, belépett 
az első korcsma ajtaján. És azóta igy jár esté-
ről-estére, egyik korcsmából ki, a másikba be, 
asztaltól, asztalig Esténkint 2—3 pengőt keres. 
Most ebből él a család. 

— Nehéz kenyér ez — mondja a kislány az 
embereknek, akik csodálkozva nézik ezt az óriási 
lelki erőt. Sokszor olyan fáradt vagyok, hogy 
majd összeesem. Napközben otthon is kell se-
gítenem . . . 

— Változás a postai saolgálalban. .4 postahiva-
tali közlése szerint csekkek és utalványok befizetéfe 
a főpostán naponta délután 6 óráig eszközölhető. 
A fiókpostahivatalok azonban továbbra is délután 
5 óráig fogadnak el befizetéseket. 

x Pénzét fektesse bútorba az Asztalosmesterek 
társascégnél, Dugonics-tér 11. 11 

Vasfriap este műsoros hangversenyt rendez 
a színház az újszeged] Vigadóban. A szegedi szin-
ház vasárnap délután tartja meg első tanyai elő-
adását az alsóközponti Méló-féle vendéglőben. A 
prózai együttes Zilahy hangulatos színmüvével, a 
Süt a nap-pal vonul ki a tanyára. Ugyancsak va-
sárnap este kezdi meg a szinház a szegedi pót-
szezont is, még pedig az ujszegedi vigadóban eslc 
9 órai kezdettel rendezendő hangversennyel egybe-
kötött műsoros előadással, amelyen az opera és 
a prózai társulat legjobb tagjai működnek közre. 
A belépődíj ugy a tanyai, mint az ujszegedi előadá-
son 50 fillértől 1 pengőig. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a műsoros előadást ugyanilyen helyárak-
kai a színházban tartják meg. 

0 Legjobb kávé Schiffernél, Valéria-tér. 26 

— Fekete kolostor. Az irót, aki ezt a könyvet 
irta, nemrég temették el az egész magyar iro-
dalmi világ mélységes részvéte közepett Sírjára 
kis fakeresztet tűztek, rajta ez a név áll: Kuncz 
Aladár. Kuncz Aladár nevét azonban nem a kis 
kereszt őrzi, hanem a F e k e t e k o l o s t o r két 
kötete, amelynél szebbet, meginditóbbat, egyszerű-
ségében gazdagabbat ritkán olvasunk manapság. Az 
irót a háboruelőtti évek finom franciás kultui'áju 
Párisraojngóját kinn érte a háború kitörése. Sokad-
magával egy düledező, elhagyott kolostorba inter-
nálták s a háború éveit itt élte á t Könyve ezek-
nek a szenvedéssel, nélkülözéssel telt éveknek tör-
ténete, csöndes történetírása az emberi nyomo-
rúság legborzongatóbb mélységeinek. Kevés iga-
zabb, szebb, meghatóbb s mégis izgalommal, drá-
maisággal telitettebb könyvet olvastunk Kuncz 
Aladár munkájával, melynek az Erdélyi Szépmives 
Céhnél megjelent első kiadását méltán kapkodták 
szét napok alatt az olvasók. Most az Athenaeum 
újból megjelentette a könyvet s bizonyos, hogy 
rövidesen mindenki meg fogja ismerni 
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RÉVÉSZ ERNÖ6S Társa 
Budapeat, V., Nádor ucca 30. 

Tözsüe 
Zürichi deviza zárlat; Páris 20.12, London 21.91, 

Newyork 512.87, Brüsszel 71.56, Milánó 26.83, Mad-
rid 46.20, Amsterdam 206.70, Bécs 7207.5, Szófia 
3.72, Prága 15.19, Varsó 57.45, Budapest 90.02.5, 
Belgrád 9.08.75, Bukarest 3.04.75. 

Vahilák és devizák; A Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos árfolyamjelentése: Angol font 27.70— 
28.00. Belga frank 79.30—80.10, Cseh korona 16.94—' 
17.10, Dán korona 152.35—153.35, Dinár 10.1(M 
10.20, Dollár 571.25—576.25, Francia frank 22.60—! 
23.00, Hollandi forint 229.65—23125, Lengve! zloty 
63.65—64.25v Leu 3 40—3.45, Léva 4 10 118, Líra 
29.80—30.20," Német márka 13500—136.20, Norvéd 
korona 152.60—153.60. Osztrák schilling 80.05-1 
80.75, Svájci frank 110.90—11210, Svéd koronái 
152.70—153.70. Amsterdam 229.65—231.25 Athért 
7.36.5—7.48.5, Belgrád 10.09—10.17, Berlin 135.lá 
—136.15, Brüsszei 79.50—80.10, Bukarest 3.38— 
3.42, Kopenhága 152.35—15335, London 27.66.5-i 
27.86.5. Madrid -19.50—53.50, Milánó 29.80.5—30 00 
Newyork 569.50—573.50, Osló 152.37.5—153.375, P;l 
ris 22.33—22.19, Prága 16.87—1-6.99, Szófia 412-
4.16, Stockholm 152.45—15345, Vnrsó 63.75—64.25 
Bécs 80.02.5—80.62.5, Zürich 11000—1:1200. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77 e< 
tisjavidéki 9.55—11.55, 78-as tiszavidcki 9.70—lt.70 
79-es tiszavidéki 9.85—11.85, SOas tiszavidéki 10 QÍ 
—12.00. Bozs 8 50—8.65. Takarmányárpa I. 152! 
—15.75, IL 14.75—15.00. Zab I. 19 00 -1925, II 
18.75—19.00. Tengeri 11.40—14.55. Korpa 10 80-
11.00. Irányzat lanyha, a forgalom csekély. 

Csikágói terménytőzsde zártai; Buza tartolt 
Szeptemberre 50.5—50 ötnyolcad, decemberre 515 
—54 ötnyolcad, márciusra 57 egynyolcad. Tengert 
szilárd. Szeptemberre 53 hétnyolcad, decemberri 
43.5, márciusra —.— Zab tartott. Szeptemberi 
24. decemberre 28.25, márciusra 27 ötnyolcad. Bozl 
tartott. Szeptemberre 35 háromnyolcad, decens 

berre 38, márciusra — • . 
— » 

Zárlati tömegből származó 

tűzi- és szerszámfa 
olcsó kiárusítása 

az általam bérelt, Beck-féle fatelepei 

Római körut 1. szám alatt 
(Tiszapart) Elsőrendű tölgy- és kőrisfí 
q-ként P 2 50 felaprózva q-ként P 3 10 
Jelentkezni lehet minden nap, mig i 
készlet tart. p&rtos Mihály zárgondnok. "» 


