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DÉLMAGYARORSZÁG

11 és 12 óra között a D. M. K. E„ nevelő-intézetében osztja szét:
— Háromszázan étkeznek a városi vendéglőben. Vasárnap lesz egy hónapja, hogy a
városi vendéglő üzeme megindult. Ma már
megállapítható, hogy ez az intézmény egészséges, van létjogosultsága, amennyiben máris
háromszáz ember veszi igénybe az olcsó élelmezést. Az üzem április 15-én kezdődött. Ekkor kétkoronás ebéd és vacsora előjegyzés 90
volt, kétkoronás ebéd 42 és háromkoronás
ebéd-vacsora előjegyzés 44, összesen 173. Ezek
kétharmada hazavitette az ételt, egyharmada
o t t fogyasztotta el. Másnap, április 16-án kétkoronás ebéd és vacsora előjegyzés 105 volt,
kétkoronás ebéd 48, háromkoronás ebéd-vacsora 45, összesen 198. Április 22-én telt ]e az
első hét. A második héten, április 23-án kétkoronás ebéd-vacsora előjegyzés 117 volt, kétkoronás ebéd 47, háromkoronás ebéd-vacsora
előjegyzés 38. Tehát a legolcsóbb előjegyzések
emelkedtek. Április 30-án már nagy visszaesés állott be. Kétkoronás ebéd-vacsora előjegyzés 83 volt, kétkoronás ebéd 57, háromkoronás ebéd-vasora 51. A legutóbbi héten
pedig háromszázra emelkedett az ellátottak
száma.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt- 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.
— Éretlen termést használnak fel takarmányul a gazdák. Dr. Somogyi Szilveszter
polgármestere jeentést tett báró Kürthy
Lajosnak, az Országos Közélelmezési iHivatal
elnökének, hogy a gazdák a takarmányhiányon ugy segítenek, hogy az éretlen termést
levágják és takarmánynak használják föl.
Búré Kürthy most értesítette a íxdgármestert, hogy az ügyet a fölmivelésügyi miniszterhez tette át.

— A Szegedi Kereskedelmi
Iparbanknál

a Vl-ik

magyar

és

hadi-

kölcsönre Lombard kölcsönök nyújtatnak előnyös feltételek mellett.
— A „Színházi Hirek" e heti száma változatos élénk tartalommal jelent meg. Több
vers. komoly és humoros közlemény tarkítja
•cán, mint rózsalevélen a esilogó harmat. Mit
mondott... Sohasem felejti el.
H á t igy volt igaz. Sándor úrfi akkor azt
mondta:
— Te, Annus, olyan ruhában járatlak,
amilyent szemed-szád kiván. Dolgoznod sem
kell, csak felügyelni a lányokra.
Emlékszik-e még vájjon r á . . . Igy lenne-e most igaz? . . . Igy . • • Valósággal igy .. •
Egy hét múlva megtudta a valót, Sándor
úrfi üzenetet 'küldött néki:
— Annus, ha elmaradsz az uradtól, nyitva van előtted mindig a kapum.
Nem gondolkozott soká, megadta a választ: ha jészivvel fogad Sándor úrfi, megyek, várjon a kompnál vasárnap napnyugatikor. Sándor úrfi a két legjobb lovat fogatta be a hintóba, ugy ment Annusért. Még
mindig bizsergett a vére a szép, rátartás
asszony után, akinek lánykori arca játszott
előtte, mint tiszta levél a fagai 1,von . . . Hiába,
az élet emlékeket vés a lélekbe, melyek nem
mosódnak el egykönnyen.
Vasárnap estalkonyatkor ott állt a tiszai kompnál a két vasderes. Meg a parádés
hántó. A hintóban a darutollas öreg kocsis
mögött pedig Sándor úrfi. Csillogott a szeme . . . Nézett át a szürke vizén, mely bullám
nélkül szelíden szaladt lefelé a füzesek között,
amelyek most kacéran mártogatták bele leveleiket, mintha csókolgatták volna a csobogó
folyam tükrét. De ott volt András is a föleserepeaedett iszapos ártéren. A hináros füzfatörzsek között. Bujdosott, mint a vad a
fegyvercső elől. Valami-kép neszét vette Annus szándékának és teljes .erővel fellobbant

a csinosan kiállított jóságot,
Ella fényképét, az I^Ssz heti
és a szinlapokat is közli. A
minden tőzsdében kapható 20
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amely Kunossy
sziliházi műsort
Színházi Hirek
fillérért.

A LEGÚJABB

Hat százalékos

— Titokzatos haláteset. Pénteken este
kilenc óra felé jelentették a rendőrségnek,
hogy az ujszegedi Árpád-Otthon előtt holtan
fekszik egy nő. Az ügyeletes rendőrtiszt megállapította, hogy a nőben még van élet, dr.
Léderer
Dezső kerületi orvos pedig mérgezési tüneteket konstatált. Az ismeretlen nőt
beszállították a kórházba, ahol éjféltájban
meghalt. A rendőrség megállapította, hogy a
halott
Bartvcz
.Júlia 20 éves varrónő,
aki szüleinél a Zákány-utca 19. számit házban lakott és az Árpád-Otthonban varrt. Pénteken este ott is vacsorázott, 8 óra után pedig hazafelé indult. Alig tett azonban néhány
lépést, összeesett. Az ügyészség elrendelte a
holttest fel boncolását.

— Jegyezzünk hadikölcsönt

»
a
•

»
a
aláírható eredeti feltételek mellett

50
b á r m e l y összegben a
hivatalos aláiró helyen:

a Sze-

gedi Hitelbank R. T.-nál Szeged, Kölcseyutca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lombard kölcsönök.
— Leszállított árban: Női és leány
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok,
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blúzok, alsók stb. készen és mérték szerint

Reményiné Feidmann Sári
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SZEGEQBH,

— Ó R A és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan ős olcsón készít F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.
— Bucsucsók a cime annak a rendkívül
érdekfeszítő,
izgalmas
detektivdrámának,
amely vasárnap lesz a -Vass-moziban bemutatva. Ezen remek filmdráma a Nordislc terméke és a főszerepet Leopoldi.ne Konstantin
játsza.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
lelkében a féltékenység, meg a régi szerelem.
Mikor átért a komp. ő is ott termett a víz
szélén. Nem volt indulatos, fékezte a szila,iságot, ami talán ha magafajfáju emberrel áll
szembe, kitört volna a lelkéből, mint az éjszakai vihar.
Szelíden, barátságosan köszönt Sándor
úrfinak, aztán a menyecske elé lépett és szép
szóval szólította meg:
— Annus, hová mész?
— Ahová akarok . . . Minek kérdözöd.
— Nézd, né haragudjunk, nem ér ez semmit.
Az asszony megtorpant, szivébe nyitott a
szó.
— Ugy, ugy — mondta rá Sándor úrfi is.
— Mire való az a harag . . . Nem vágytok
gyerökök.
— Jó, mondja az úrfi — hagyta helyben
most gondolkodva az asszony — de mikor rágyiin a baj, olyan, mint az eszetlen.
-f- Jő, jó, Annus, né panaszkodj.
Pataki Annus megfordult és szótlanul
mént haza az ura után.
Egyszerre elsuhant az a bizonytalan, parányi ifény, amely ugy tetszett, mintha az ő
és Sándor úrfi jövendő útjára egyszerre rámosolygott volna.
. . . Régi történet ez. Elszürkült már,
mint a parázs a hamu alatt. Csak néha lobban 1 ül ma már „Sándor bács" lelkében, íha
megfújja az emlékezés a mult pernyéjét,
amelyből még kivillan egy pillanatra a parányi zsarátnoknak vélt fényesség. Az álmodozó lélek képzelődése.
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női divat-

háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett.
— Betörés. Wildmann
Gyuláné jelentést tett
a rendőrségen, hogy míg ő pénteken délután
dolga után járt, ismeretlen tettes álkulcscs-a]
felnyitotta a lakását, ahonnan 500 korona értékű ruhaneműt ellopott. A rendőrség megindította a nyomozást.
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vasárnap

május hó 13-án

A szezon szenzációja,

A prágai zsiií
D r á m a 4 felvonásban.

A legizgalmasabb filmdráma.
Ezenkívül:

Vígjáték 3

felvonásban.
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor,
vasárnap d. u. 2 órától. Gyermekjegyek
csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek délután 3 órától, vasárnap délután
fél 2-től kezdve előreválthatók.

Helyárak: Zsölve 1-20, I. hely 1.—,
II, hely —-80, III. —.50 fillér

