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volt és remélhető, hogy az egységes árszabás 
semmiképen sem fogja .eredményezni a kö-
zönség kihasználását. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

^ g I szerint: Változékony idő 
i várható, zivataros esőkkel 

m i és a. hmérséklet esökkemé-
| sévei, zivatarok, hűvösebb. 

Déli hőmérséklet: 16.8. C. 
A VÁROSHÁZÁN va-

lamennyi hivatalban dél-
ríatt nyolc órától délután két óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
f°gad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a már. 
Pzlet vezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
lárnál reggel 8 órától délután 2 óráig vau 
"iratai. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hira-

óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelö'i 
10-—i_jg délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
eHnteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo-

/co« látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 
. A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
Ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 

f"'fja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében, (Csongrádi Takarék uj palotája.) 
. A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 

délután 1—3 óráig tart. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 

•'"ősként", operett. 
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 

fzdve este 11 óráig: Göre Gábor, Durbints 
s°.9or és Kátsa tzigány. 
. KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
•ydáti öt órától kezdve este 11 óráig: 

••A 300 éves ember." Fantasztikus bohóság 3 
kivonásban. 

Ruhapróbálás a korzón 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi korzón 

!l la délben, ugy félegy éra tájban, u j nép-
Sz°kást, de nem épen esztétikus szokást fö-
rézhetett föl, aki arra sétált. Szerda .lévén, 
, utolsó baloldali parktükör között ruhás 

'Piacot, tartottak a íSzéchenyi-téreu A- -
p r'ak állottak. Az egyik ruhás sátor előtt 

Brankó, 06 éves, ősz, de egyébként 
j . ePü szőregi rác gazda válogatott a ru-

_ au. Hamarosan meg is találta a kedvére 
'Egy fekete, fényes, olcsó kangarn öl-

^ „ ^ volt ez, rettenetesen szük nadrággal és 
^ ógletesen, szabott kabáttad. Az öreg rácnak 
to , 0 n tetszett a sima, diplomatákhoz iha-
jó . 0 V l s e let, ile nem vette róla a szemét vagy 

o t Percig, aztán félve kérdezte: 
'Mennyit iflz>et ezért? 

Ve Afaga fizet ezért, — mondotta nevet-
^ a kereskedő, — nem én. Hat forint 70 

a3cár eZ a f i n , o m ) elegáns ruha. 
* - Hathetven, — sopánkodott Popovics 

a ' — az nekem drágás. Tavaly ugyan-
ily ePt vettem 4 fordatér. Idisz bogom! 
j, 'Dehogy vett maga ilyent. Az valami 
^ z ócskaság lelhetett. 

Nem volt az óeskaság. Négy forintár volt Szóp; baga mi! 

krajcárért. De kikötötte, hogy a vásár csak 
•akkor lesz perfekt, ha előbb felpróbálja a 
ruhát és látja, hogy passzent. 

— Hát hol akarja fölpróbálni? — kér-
dezte aggódva a kereskedő. 

— lEihun mi! — válaszolta az öreg és a 
feleletet be sem várva, nyugodtan elhelyez-
kedett az egyik bérszékben, amely épen a 
korzó fasorainak legforgalmasabb helyén ál-
lott ós a legnagyobb flegmával vetköződni 
kezdett. Először a kabátot meg a la j bit búz-
ta le magáról, A ruhadarabokat gondosan 
összehajtogatta és rátéri tette a mellette levő 
székre. Aztán visszaült helyére és nagy bi-
belődésseil kigombolva nadrágjának vagy 
tizennyolc gombját, azt is levetette. Egyszer-
re csak ott állt a sétálók között széles, lobo-
gós, fehér „népszínmű nadrágban", mezítláb 
és virágos, rózsaszínű ingben; még a kalap-
ját is letette az ünnepélyes .alkalomból. Az 
.arra .menő hölgyek ugyancsak keresték az 
utat, hogy merre meneküljenek. Egy-két 
bakfis szemérmetesen elpirult; hirtelen a 
szélrózsa ellenkező irányába nézett és ud-
varlójának a legjobb ügyhöz méltó buzga-
lomnak magyarázott valami lehetetlenül 
komolytalan témáról. 

Az öreg mindezt észre sem vette. So-
vány lábaszárán vagy háromszor köriilcsa-
var.ta a kiilhivó fehérségű, megmagyarázlha-
tatlamul széles „népszínmű nadrágot", aztán 
erre felhúzta az uj, szük fekete nadrágot. 
Ez csak ugy feszült, majd szét repedt az 
alatta duzzadó büszke .alsó-nadrágtól, ami 
szemmelláthatólag n,agy megelégedésére szol-
gált .az öregnak. A mellényt meg a kabátot 
is fölvette hamarosan, aztán kihúzott a régi 
ruhából egy kis zse'btükröt, maga elé tar-

—jj . ui tyu. i j 
Hosszas alkudozás után az öreg végre is 

egVet.te a fekete ruhát öt forint és ötver 

u m ü y . t u d . s z n h a z . 
TELEFON 872. 

ITT 
a második eresztés I 

Göre Gábor, 
Durbints sógor és 
Kátsa tzigány 
budapesti vándoilásainak folytatása 

4 felvonásban. 
Előadások: V26.V48 és 9 órakor 
vasárnap 2 órától folytatólag. 

fllítt! 
Kedvezményes és bérletjegyek nem érvénye-
sek. A fenntartott és első helyek száinozottak, 
amelyekre jegyek hétfőtől kezdve előre váltha-
tók d. e. 11-12, d. u. 5-től az Uránia pénztáránál . 

tolta, le-fel emelgette, tetőtől-talpig végig 
próbálta nézni, magát, aztán — ismét vet-
köződni kezdett. Megint beleült a székbe, is-
mét lehúzta az u j ruhát, .megint lobogtatta 
a népszínmű nadrágot, aztán mintha mi sem 
történt volna, kényelmesen felöltözködött és. 
megvette a ruhát. Hóna alá csapta és boldo-
gan elvonult vele szereplésének színhelyé-
rő l ' . 

A kis ibakfisok, az elegáns úrnők, a rá-
tartó® eladó lányok, még egy félóra múlva 
is lopva ós .ijedten tekintgettek széjjel, ami-
kor arra a sarokra értek. Talán az uj nép-
szokás reprizétőll féltek? 

— A májusi fagy pusztítása Szegeden. 
A Délmagyarország is megirta Budapestről 
kapott jelentés alapján, hogy a fagykárokról 
érkezett- tudósítások túlzottaknak bizonyul-
tak. Landesberg Mór most anraalk a megálla-
pítását kéri tőlünk, hogy a Szegedre és Sze-
ged környéikére vonatkozó fagykár-jelenté-
sek teljesen megfelelnek a valóságnak. Sze-
geden és a környéken a két napos fagy a 
termés 50—60—70—.80—90—100%-át telje-
sen tönkretette. Sőt van olyan hely is, ahol 
a nagy fagy még a jövő évi termést is káro-
san befolyásolta. 

— Szegedi tornászok Csabán. Ma, 
csütörtökön a Szegedi Torna Egyesület kitű-
nő férfi- és hölgy-csapat a Csabára megy, 
hogy az ottani színháziban díszelőadás kere-
tében mutassák be tudásukat. A csabaiak 
társadalmi ünneppé teszik ezt a napot, és 
mindent elkövetnek,, hogy a szegediek jól 
érezzék magukat. Délután 3 órakor indul a 
vonat a Rókus-úllomásról. A tornaegyesület 
vezetősége szintén elutazik Csabára. 

— Gyógyul a király. Bécsből jelentik: 
A király állapota ép oly jó, mint tegnap 
volt. Az éjszakát az uralkodó ú j ra jól töl-
tötte, csaknem egészem zavartalanul Fris-
sen az üditő álomtól kelt föl őfelsége a szo-
kásos kora reggeli időben és dolgozószobá-
jába ment. Kerzl dr. a reggeli vizsgálatnál 
megállapította, hogy a hurut tünetei és a 
köhögés tegnap óta teljesen változatlanok. 
Ennek'megfelelő volt a közérzés is. A regge-
lit és villásreggelit látható étvágygyal fo-
gyasztotta el az uralkodó. Délelőtt rendes na-
pi munkáját végezte el ós a jelentéseket hall-
gatta meg. A munka csöppet sem fárasz-
totta ki a királyt. Azt hiszik, hogy a hurut 
oldódása most már gyorsabban fog haladni 
s ha az idő melegebb lesz és a szél elül, a 
király kívánságához képest újból megkezd-
heti sétáit a kastély kertjében. — Félhiva-
talosan ma délben a következő jelentést ad-
ták ki: Őfelsége az éjszakát jól töltötte, 
egyébként állapotában nincs változás. A hu-
rut a minimálisra csökkent, A király étvá-
gya jó s remélik, hogy rövid időn ibelül be-
tegségének utóhatásait is teljesein ki fogja 
heverni. 

— Vasárnapi előadás. A Magyar Mér-
nök és Épitész Egyesület szegedi osztálya 
május 10-én, vasárnap délután a városháza 
közgyűlési termében igen érdekesnek Ígér-
kező előadást rendez, mélyen Edvi Illés Ala-
dár kereskedelemügyi miniszteri osztálytaná-
csos Árpád sírjáról s ezzel kapcsolatosan az 
általa végeztetett német-óvári (Deutsch-Al-
tenburg) ásatásokról fog 'beszámolót tartani. 
A vetített képekkel tarkított előadási soro-
zatban megbeszélés alá kerülnek a Duna 
jobb part ja Pozsonytól Német-Övárig mű-
történeti és .történeti szempontból. Hainburg 
városnak bemutatása, a Német-Óváron felku-
tatott népvándorlási sirok, vagyis tumulu-
sok. A német-óvári templom, amely tudvale-
vőleg Szent István királyunk alapítása $ 


