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Könyveli 
Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csilla-

gok. Móra Ferenc, az ellenállhatatlan kedves-
6égü ós mesélőkedvü iró sohasem tudta meg-
tagadni Móra Ferencet, a nagytudományu, eu-
rópai hirü régészt, a magyar múlt bölcs ku-
tatóját ós ismerőjét. Ebben a kötetében nem 
a magyar föld mélyéről, népvándorláskori si-
rok belsejéből ássa ki a múlt beszédes tanu-
jeleit, ékszeres emlékeit; a másik múltban a 
magyar szellem és irodalom kincsesházában 
jár s onnan hoz elő ismeretlen, opálos fényti 
emlékköveket. U j szint ós életet kapnak tolla 
alatt irodalmunk nagyjai: a jó öreg Dugonics, 
Széchenyi, Petőfi zsenije, Arany, Jókai, Gár-
donyi s a „kisebb csillagok" jelennek meg Mó-
ra megelevenítő képzeletétől melegre festve. 
Tükörcserepek, drágakövek ezek a kis írásmű-
vek; mindegyiken érezni azt a szerető gondot, 
amit aranyosmeleg humorával vegyit az iró, 
átnyújtván e kis irások meséit olvasói táborá-
nak. (Révai-kiadás.) 

„Népünk és Nyelvűnk." Szeged tudományos éle-
tének egyik jelentős dokumentuma a „Népünk és 
Nyelvünk" cimü folyóirat, amelynek VIII. évfo-
lyama most jelent meg uj köntösben, H o r g e r 
Antal, M o ó r Elemér és Cs. S e b e s t y é n Ká-
roly szerkesztésében A folyóirat a hungarológia 
keretén belül főleg őstörténeti, néprajzi és nyel-
vészeti kérdésekkel foglalkozik. A lap űélja a 
tudományos eredmények regisztrálásán kivül az 
is, hogy a müveit magyar közönséget tájékoztas-
sa a legújabb eredményekről. Ezzel a folyóirat 
speciális tudományos jellegén kívül még azt a 
missziót is hivatva van betölteni, hogy iráayit.sa 
a közönség helyes kritikai érzékének kialakítását 
a valódi népi értékek megítélésére vonatkozólag. 
A „Népünk és Nyelvünk" legutóbbi számában je-
lent mqg M é s z á r o s Gyula nagyjelentőségű dol-
gozata „Aa első hun nyelvemlékek" eimmel amely-
ben nyelvészeti alapon cáfolja Attila kunjainak a 
magyar, Illetve török néppel való belső kapcso-
latát és egy kaukázusi néppel v»ló rokonságra 
•utal. AB értékes tanulmányon kivül a folyóirat 
gazdag nyelvészeti és néprajzi dolgosatokat kö-
zöl. H o r g e r Antal, M é s z ö l y Gedeon M o ó r 
Elemér és Cs. S e b e s t y é n Károly tollából. A 
folyóirat felelős kiadója dr. I n o t a y Ilona, »ki 
nyelvészeti dolgozatával és kritikai Írásaival már 
is ismert. 

Erdélyi városképek. írták: Berde Mária, 
Maksay Albert, Molter Károly, Tabéry Géza, 
az előszókat írták: Bethlen István gróf, Lu-
kács Ödön. ö t erdélyi város történelmi és szel-
lemi képét kapjuk éhből a könyvből: mindegyik 
várost a maga irója, maga szerelemese vetette 
papírra, Kolozsvárt, Erdély fővárosát, évszá-
zados fészkét kultúrának és magyarságnak, 
Maksay Albert irta meg; Tabéry Géza tollá-
ból való í^agyvárad, törökdulások ¿s német 
küzdelmek végvára, Nagvenyedet, az ősi kol-
légium városát Berdc Mária irta; Marosvá-

sárhely, a 6zékely főváros Molter Károly Írá-
sa; s végül Szomlér Ferenc mutatja be Bras-
fót , a magyai oág éó szászság végvárát. Törté-
nelem és művészet gyanánt felénkcsap e váro-
pok arcképéből: a magyar kultúra öt tűzhelye 
pt az öt város. 
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9 Közápeurónai és Minerva 
Általános B ztositn R. T. 

SZEGEDI FÖKÉPVISELETÉT 
saját kezelésbe vette és annak vezetésével 
B á n I m r e u r a t 
bizta meg. 
A főképviselet átvesz kedvező feltételek 
és olcsó díjtételek mellett: élet-, tűr-, be-
törés-, szállítmány-, jég-, baleset-, szava-
tossági - és orvosi vizsgálat nélküli nép-
biftositásokgt. — A főképvigelet irodája: 
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VÉGVÁRUK 
WAZTORTfbl ClkKÉK 

VALÍWA-TÍfl 

Kö&gasz&aság 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 

közgyűlése 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár a rész-

vényesek élénk érdeklődése mellett tartotta 
meg március 28-án kilencvenegyedik évi rendes 
közgyűlését. 

A közgyűlés az igazgatóság minden javasla-
tát elfogadta 06 ehhez képest az osztalékot 
részvényenként 1 pengő 50 fillérben vagyis az 
előző évinél 50 fillérrel magasabb összegben 
állapította meg. A z 1935. évi 8. számú oszta-
lékszelvények az intézet pénztáránál Szegeden, 
vagy az Oesterreichische Creditanstalt-Wiener 
Bankverein magyarországi fióktelepénél, Buda-
pesten, vagy a Pesti Hazai Első Takarékpénz-

\ tár Egyesületnél, Budapesten, vagy a Pesti 
j Magyar Kereskedelmi Banknál. Budapesten, a 

rendes pénztári órák alatt díjmentesen vált-
hatók be. 

A napirend 60rán a közgyűlés igatgntósági 
tagokul három év tartamára: begavári Back 
Bemát felsőházi tagot, a Back-malom rt. el-
nökét, Eszes Imre gőzmalomtulajdonos, föld-
birtokost, Gál Ferencet, az Osztrák-Magyar 
Bank ny. főnökhelyettesét, dr. Gróf Árpád m. 
kir. kormányfőtanácsos, Ügyvédet, Grüner Gé-
za m. kir. gazdasági főtanácsos, földbirtokost, 

Töxsde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az uj üzleti hét 

e'.ső napján nyugodt hangulatban mérsékelt for-
galommal nyitott a tőjsde. Az első kötések a ve-
zető értékeknél nagyrészt nyereségbíztosító eladá-
sok következtében a tegnapihoz viszonyítva gyen-
gébb árakon jöttek létre. A járadékpiac barátsá-
gos hangulata azonban a részvénypiacra is átter-
jedt és az eladások megszűntek, a kereslet került 
többségbe és egyes részvények árfolyama emelke-
dett. A barátságos hangulatnak megfelelően na-
gyobb árjavnlás nem következett, ami a spekulá-
ció tartózkodásával magyarázható. A tőasőeidő 
későbbi felében alig változott és nagyfokú üzlet-
telenség mellett a járadékpiacnab megfelelően a 
tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. Magyar Nem-
zeti Bank 173, Kőszén 372 5, Ganz 22 2, Izzó —, 
Szegedi kenderfonógyár 41.5. 

Ziirichi devijrazárlat. PSris 20205. London 
15.165, Newvork 306 hétnvolead, Brf-sswl 5187', 
Milánó 24.30, Madrid 41.875. \mszterdam 208.27, 
Berlin 123.175. Schilling 58.30. Prása 12.685, Varsó 
57.70, Belgrád 7.00, Athén 2.90. Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.65—16.95, dán kor. 74 40-75.20, belga 
56.90—57.50, oseh korona 14.15-14.35, dinár 7.80— 

Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsost, dr. Pálfy 
József m. kir. kormányfőtanáesost, Szeged 
szab. kir. város polgármesterét, dr. Ujj József 
m. kir. kormányfőtanácsos, ügyvédet, továbbá 
időközben megürült felügyelöbizottsági tag-
sági helyre egy év tartamára Lippai Imre gőz-
fürésztulajdonost, végül választmányi tagókul 
három év tartamára: Adler Rezső gabonake-
reskedőt, Bohn József földbirtokost, Bruckner 
Ede nagykereskedőt, Czékus Ferenc földbirto-
kost, Doránszky Károly ny. városi műszaki 
tanácsos szőlőbirtokost dr. Hunyadi-Vas Ger-
gely országgyűlési képviselőt, Hutter Károly 
nagykereskedőt, dr. Kovács Kálmán egyetemi 
magántanárt, kórházi főorvost, Kurucsev Sán-
dor háztulajdonos, kereskedőt, Rácz Antal 
lapkiadót, dr. Tóth Mihály ny- városi tanács-
nokot, dr. Török Béla m. kir. kormányfőta* 
nácsos, ügyvédet, Vályi Ferenc ny. erdőtaná-
csoet, dr. Vinkler Elemér m. kir. kormányfőta-
nácsos, ügyvédet, választotta meg. 

A részvényesek nevében Ugi Géza plébános 
szólalt fel, aki igen szép szavakkal méltányol-
ta az intézet funkcionáriusainak működését éa 
ezért a részvényesek köszönetét tolmácsolta. 

7.9p, svéd kor. 85.90—86.80, dollár 336.50-340 50, 
kanadai dollár 329.00-339.00, francia frank 22.30-. 
22.50, hollandi forint 22960—23160, lengyel zloty 
63.65—6425, len 2F0-3.C0, le\a 4.00-4.15, lirai 
29 90- 30.25, (500 és 1000 lírás bankjegyek kivé-
telével), német márka . , norvég koronát 
83.75—84.65, osztrák schilling 80 00—80 70. svájci 
frank 110 70-111 65 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyanvtM 
Buzá tiszai 77 kg-os 16 55—16 90. 78 kg-os 16 70-. 
1705, 79 kg-os 16.85-17.20, 80 kg-os 17.05-17 tO. 
feísötiszai 77 kg-os 16.30—16.50, 78 kg-os 16.45— 
16.65. 79 kg-os 16.60—16.80, 80 kg-os 16 75—16.95, 
fejérmegyei, dúnAntuli 77 kg-os 1610—16.30. 78 
kg-os 16.30—16.45, 79 kg-os 16.45—16.60. 80 kg-os 
16 60-16.75 Pestvidéki rozs 14.30—14.40, egyéH 
14.40—14 50, sörárpa I. 19.00-20.00, takarmányár^ 
pa I. 15.20-1600, zab I. 1580-16 10, tengeri 13.00 
-13.15. 

Csikáeól terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Máj. 96.5—őtnvolcad (96—96 egvnvoloadV jul. '87.5 
—ötnyolcad (87—87 egynyolead). szept. három-
nyolcad—fél (85.75—hét nvoleadY Tengetf szilárd. 
Máj. 59 hétnyolcad (59.25). jul. 60 (59.5). sjept 60 
("5925). Zab tartott Máj. 25.75 ( $ hároranvelcad)', 

•jul 26.25 (25 hétnyolcad), szept. 26 ötnvolnd (26, 
háromnyolcad). Bozs tartott. Máj. 52.23, (31), jul.j 
52 (51), szept. 52 (51 háromnyolcad). " 


