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módon. .Egyes helyeken száz-kétszáz koroná t is 
kapot t . A csalásokon kiviil Szegeden nyolc-tiz 
lopást is elkövetett a szökött ka tona . Sebesült 
k a t o n á n a k adta ki ,magát fis minden é j szakára 
máshol kért szállást, ahonnan szintén lopott. 
A szélhámos katona harminckétéves, civilben 
pincér volt Debrecenben. A háború óta k a t o n a , 
va l lomása sze r in t a ,hadbíróság másfé l évi 
bör tönre i t él te sikkasztás miat t . Átad ták a 
ka tona i ha tóságnak. , 

— Tea-délután. A Felebaráti Szeretet Szö-
vetség f. hó 25-én szerdán délután 6 órai kez-
dettel. tart ja meg jótókonycéln tea-délutánját 
a „Tisza" nagyterűiében. Be lépt i-d ij nincs, 
tea süteménnyel 3 korona. A nagyérdemű 
közönség szíves pártfogását kéri a rendező-
ség. 

— Az Esperantó-Egyesület előadása. A 
szegedi Esperanto-iEgyesület április 29-én 
délelőtt 11 órakor a Korzó-moziban változatos 
műsorral előadást tart, amelynek jövedelmét 
jótékony célra fordítják. 

— A Szinházi Hirek legutóbbi száma vál-
tozatos és érdekes tartálommal jelent meg. A 
vezéreik Miien Herczeg István feözöl néhány 
reflexiót a színházi pályázat kiírásával kap-
csolatban. Számos vers. novella és más iro-
dalmi értékű közlemény tarkít ja a sikerült 
számot, A ,.Szinházi Hirek" minden tőzsdé-
ben kapható 20 fillérért és megrendelhető a 
15.83. szánni telefonon. 

— Édesített italokhoz szacharint kell 
használn i . A hivatalos lap kormányrendeletet 
közöl arról, hogy az édesei)!) italok készítésé-
nél a cukrot és a mesterséges édesítő szereket 
miképpen lehet fölhasználni. A rendelet sze-
rint édesített italok előállításának céljára, 
tekintet nélkül arra, vájjon azok alkohol itar-
taluiuak-e vagy sem, bármilyen cukrot 'besze-
rezni vagy fölhasználni tilos. Ez a tilalom 
nem terjed ki. azokra a cukormennyiségekre, 
amelyek a rendelet életbeléptetése napján az 
édesített- italok előállításával foglalkozók bir-
tokában vannak. A kereskedelmi miniszter e 
tilalom alól kivételes esetben a pénzügymi-
niszterrel egyetértően fölment-rét adhat. 
Mindazokat a cukorkészleteket, amelyek éde-
sített italok előállításával foglalkozók birto-
kaiban vannak, az április 23-iki állapot sze-
rint április 30-ig a eukorközpontnál be kell 
jelenteni, önkor helyett az éclesitréhez szacha-
rint kell használni. 

— Tavaszi újdonságok: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
g«mmi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint mér-
sékelt árban Reményiné Feldmann Sári 
női divatháza és divatszalonja, Szeged, a fő-
posta mellett. 

— A Korzó-mozi e heti műsora. A Korzó-
mozi e heti miisorán gazdag változatossággal 
követik egymást a szezonvég legkiválóbb 
filmjei. Hétfőn és kedden a legújabb Mária 
Carini fil-m. kerül bemutatóra: Az utolsó iva-
dék. Ebben az izgató cselekmény® drámában, 
melyben egy gróf és egy paraszt asszony izzó 
fczerehne van feldolgozva, Mária Carmi nagy 
művészete miniden erejében érvényesül. Szen-
vedélyes. magával ragadó játéka, a halotti 
tér nagy jelenetében zenitjét éri el. Ugyan-
ezen az estélyen az első filmparódia á Ho-
munkulus kisasszony mulatságos jelenetei 
fogják meigkaeagtatni a publikumot. Szerfián 
és csütörtökön az idei szezon legkiválóbb 
technikájú detektív drámájának ;a. kilencujju 
embernek III. és IV. része kerül vászonra, 
mely Budapesten az Omnia mozgóképpalota 
szini lázát heteken át zsúfolásig megtöltötte. 
A 'hót utolsó bárom napján pénteken, szóm 
haton és vasárnap a mozi színészet nagy lia-
iiattja Psylander fog feltámadni ré fogja gyö-
myörködteitni elragadó művészetével az őt 

annyira bálványozó közönségét. A sphinx 
rabja a aitne a darabnak, mely egy izgatóan 
érdekes cselekmény keretében az ő játékán 
kiviil az angol milliomosok pazar életét Kai-
róban és az egyiptomi piramisok és sphinxek 
csodás tájait mutatja he. Tehát az egész heti 
műsor a legnagyobb gonddal válogatja össze 
a íilmteehniika legkiválóbb alkotásait. 

— Az önkéntes fémbeszolgáltatás végső 
határidejét a hom-édelemaűgyi miniszter érte-
sülésünk szerint április 30-ban állapította 
meg. Ezen utolsó batáridő tartama alatt .bizo-
nyára minden késedelmese beszolgáltatja 
heverő fémkészleteik, amelyekre, a hadsereg-
nek most már nagyobb és sürgősebb szüksége 
van, mint bárkink. Még mielőtt a büntető 
rendelkezések életbe lépnek, készpénzben és 
rögtön beváltják a fémeket a hivatalos fém-
beváltóik a hatóságilag megállapított árakon. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 
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Deák Ferenc-utca 24. sz. a. 
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ádóm-féle Káüéiiáüaf átusttem és a mai 
hop IgingsineK teljesen megfelelően át-
alsüífua őereeáezfein. Pontos is figyel-
mes islssoliálásnői oondoskodua, mint e 
pinán m m l l tőlem fettiető tepgyofü! 
odaadás mellett minden tőnekuősem oda 
fog IPnynüii, tiegy ssiues láíogaíő Hi-

iolndüiafáí Kiszemeljem, aitdnt manadon 
teljes tisztelettel 
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Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Anglia nyugtalansága az orosz 
események miatt. 

STOCKHOLM, április 21. Az Orosz-
országban élő angolok agresszív viselkedé-
sére igen jellemző az alábbi eset: 

Az archangelszki helyőrség végrehajtó 
bizottságának követelésére 26 tisztet, köz-
tük Forselil, Radkov és Zaboronszikr tábor-
nokot erőszakkal eltávolították a helyéről. 
Ennek .következtében Kemp, az Arcjian-
gelszkben tartózkodó angol flotta parancs-
noka — mint a Ruszkoje Szlovo jelenti — 
tiltakozó iratot intézett az archangelszki 
helyőrséghez és a városi hatóságokhoz, a 
melyben kijelentette, bogy Angim nyugta-
lansággal látja az Oroszországban duló bel-
ső egyenetlenkedéseket, amelyek kárára 
vannak az ország védelmére irányuló mun-
kálkodásnak, megnehezítik a hadiszállításo-
kat ós elhalasztják a végső győzelem idő-
pontját. A tavaszi offenzíva megkezdéséhez 
már csak kevés idő van hátra és Archan-
gelszkben sokat kell dolgozni, hogy a beér-
kező lőszerszállító gőzösök rakományát 
partra lehessen szállítani 

A Ribot-kormány sorsa a nyugati 
offenziva sikerétől függ. 

Lugiano, április 21. A Corriere de 1.1 a Se-
rá-nak táviratozzák PárisbóJ: Beavatott 
francia politikusok ugy vélekednek, hogy a 
Ribot-kormány sorsa a mostani nagy csata 
sikerétől függ. A párisi lapok katonai szak-
értői szerint a nyugati hadszíntéren meg-
indult offenziva még három, sőt négy hétig 
is eltarthat. 
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Ma vasárnap, 
április 22-én 

irógépszalag-szénpapir (carbon) és használ 
írógépek állandóan raktáron. Vidéki rendelé 
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövök. 

A. Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

íirlí is Samu liisss 
felléptével: 

Fiz élet 
királya 

Detektivtörténet 4 részben. 

A legötletesebb, legújszerűbb 
detektívfilm. 

A A 
Előadások délután pont 5, fél 7 és fél 9 
órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek.—Jegyek délután 3 órától, va-
sárnap délután fél 2 órától kezdve előre-
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Helyárak: Zsölve 1 20, I. hely 1.—, 
II. hely —-80, III. —.50 fillér 


