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<ése ö«vébc« a kereskedelmi cninlszteriiimbk 
osstguvott értekezleten és dlár a . közélet 
inezési. miniazteráttTiban a Ibxtada.sfpk ?<M-
emelése üdében. 

— Ünnepek után. Bus emlékezéssel elsi-
rattak nagypénteket és öröltünk a hnsvéti fel-
•támadásnak, Általánosságban mondjuk, hogy 
örültünk, mert az örömünk is fogyófélben 
van, akár caak ,az élelmiszer és minden egyéb 
Oétfentartási készletünk. Azért mindenütt volt 
egy kis ünnepi evés. mert erről az ezeregyne-
hány éves jószokásáról nem mond le a magyar. 
Persze gazdagéknál: gazdag, szegény éknél: 
szegényes. Kis ebéd, nagy ebéd egyre ment, 
drága volt. És most peregnek tovább a szürke 
hétköznapok, A vonatok hozzák haza. a diákok 
ezreit, a vendégségben voltakat és roskadoz-
nak a villamosok. A város ünnepi képét a, hét-
köznapi váltotta fel, hogy njból robotoljunk 
ngy, mintha, csak. álmodtunk volna az ünne-
pekről, Fölébredtünk és azt kérdezzük egy-
mástól: hát ünnepeltünk? 

— Malmok visszaélései a rekvirált liszt 
beváltásánál. A városi közélelmezési hivatal 
közli: Az elrekvirált liszt beváltásánál egyes 
malmok visszaélést követtek el. A lisztért 
ugyanis a makszimális árnál kisebb árat ad-
tak. A kenyérlisztért 1 koronával fizettek ke-
vesebbet, a főzőlisztért a kenyérliszt, a nullás-
lisztért a főzőliszt árát számították. A köz-
élelmezési hivatal fölhívja a közönséget, hogy 
nz ilyen visszaélés minden egyes esetében azon-
nal tegyenek följelentést, mert a hatóság a 
szabálytalanságokat szigorúan meg fogja to-
rolni. 

— Hamisítják a paprikát. A paprikahami-
sitással rgves vidékek valósággal üzletszerűen, 
foglalkoznak. 'A kal-ocwl járásban Fajszon és 
különösen Oéderlakcn évente hat, métermázsa 
festéket vesnek meg a hamisítók. Ennyi festék 
hatszáz métermázsa hamisítvány gyártásához 
elegendő. Szép sikerrel űzik a hamisítást a tol-
namegyei Slógttrdop. is. A hamisítók pirosra 

( festett lisztet Vagy korpát bocsátanak foíga-
{ lomha paprika helyet I. Csodálatos, hogy nagy 

cégeket is meg tudtak már téveszteni ilyen ha-
misítványokkal. A magyar paprika külföldi 
;ió hírének érdekében is sürgősen é« erélyesen 
gátat kellene vetni n paprikahaüiisifásoknak, 

— Sztrájk készült a vágóhídon. A köz-
Vágóhid személyzete mindeddig megkapta ren-
des illetményével, mint « város többi alkalma-
zottai, az őket törvény szerint megillető hábo-
rús segélyt is. Valamelyik .miniszteri rende-
let alapján, amely szerint az ideiglenes alkal-
mazottakat nem illeti meg a háborús segély, 
most beszüntették a háborús segély kifizetését. 
A Vágóhíd személyzete erre a fizetésleszálli-
lásra azzal felelt, hogy beszünteti a munkát, ha 
illetményeiket zárás határidőn belül ki nem 
fizetik. A tanács keddi ülésén utasította a fő-
pénztárt az illetmények kifizetésére, ami még 
kedden meg is történt. tMire a munka » vágó-
hídon folyik rendesen, békésen tovább. 

— Az osztálysersjáték húzása. Az osztály-
sorsjáték keddi húzásán 5ÍXK) koronát nyertek: 
1G45 81842 22700 40160; 2000 koronát nyertek: 
1561 2123 2289 3833 5732 8471 15788 18178 21459 
24506 25810 25C21 30593 33472 36316 44043 54031 
65990 67142 74158 76033 87944 92084 S4025 97473 
9S-S51; 1000 koronát nyertek: 1828 2435 3603 
4417 5596 8505 10509 11144 11324 11325 11635 
13407 18402 25033 27634 29425 33082 83021 
34532 34633 38554 41334 41901 42645 47581 52224 
52318 52516 53354 57236 59222 61329 64300 G687S 
68146 6909S 71481 71656 72233 72793 72912 73979 
74075 74438 74938 75259 79001 79271 83119 86910 
87508 89034 SS961 90337 90.584 912S9 94485 
99325. Azonkívül kihúztak 500 és 200 koronás 
nyereményeket, A következő húzás szerdán 
lesz. 

— Modeli-ruhák és kabátok előnyös árban 
beszerezhetők. Anyagot feldolgozásra elfogad 
ZSOLNAY dlvatterme, Szichenyl-tér 9. 
Korzó-mozi fölött, telefon 1501. 
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Igazgató: VASS SÁNDOR. ma Telefon 11-85 

S z e r d á n é s c s ü t ö r t ö k ö n . 

Henng P o r f e n n a i a főszerepben. 

Néma szivek 
dráma 4 felvonásban. 

Főszerepben Henny Portén. 

Gyémánt titka 
életkép 2 felvonásban. 
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— Tavaazí Újdonságok ? Ké&t női- és 
leár.yfelöitők, bltízok, aljak, alsók, selyem 
trikó kabátok és blúzok. Mérték szerint 
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz-
tümök, aljak stb. mérsékelt áron ! RBMÉNYINÉ 
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett) 

— Ékszereit javíttassa cs alakíttassa a 
„Royal°-kávéházza! szemben levő „Temesvári" 
aranyművesnél, 

— Karbidlámpa, korékpárgummj, fiaont 
szelepguimni, Nationál ragasztó, szerelékek 
ős alkatrészek nagy tömegben kaphatók 
Szántó Sándor gépraktáxábas, Kiss D. pa-
lota, Kiss-Htca, 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSÜB; 

Szerdán: iPuítkai -Márton vendégfelléptével, 
25 százalékkal feleiruelt helyárakkal Mág-
nás Miska. Operett páratlan, hárotnharma-
dcs> 

Csütörtökön: iRátkai Márton vendégfellépté-
vel, 25 százalékkal felemelt helyárakka! 
Csárdáskirályné. Operett páros egyharma-
dos. 

Pénteken: Rátkai Márton vendégfelléptévef, 
25 százalékkal felemelt holyárakkal Sztam-
•bul rózsája. Operett dáratlan kétharmados. 

Szombat délután: Ármány és szerelem. Drá-
ma. 

Szombat este: Egy szegény ifjú .története. 
Szinmü, páros páros hárornharmodos. 

Vasárnap délutón: Uri divat. Vígjáték. 
Vasárnap este .bérletszünetben: Egy szegény 

ifjú története. Szinmü, 
—! 

Szilágyi Aladár jubileuma. A színházi 
iroda jelenti: Szilágyi Aladár, a szegedi szín-
társulat kötelességtudó és sokoldaln jellem 
apaszinésze, a jövő kedden, április 9-én tölti 
be színészi pályájának 30-ik esztendejét. A ne-
vezetes íjnbileumot megitnnepli a színház is, 
amely Szigeti József Rang és mód eimü szín-
müvét tűzte ki erre a napra előadásra. Szilá-
gyi Bannoy Gerőt játsza a darabban, mely-
nek többi szerepét a társulat elsőrendű tagjai 
vették át, hegy ezzel is lerójják tiszteletüket 
kollégájukkal szemben. Értesülésünk szerint a 

M URANIA "4agy. Todománpos Színház — — 
Szerdán és csütörtökön, 

április 3-án és 4-ón, 

A M I L L I Á R D O K V I L Á G A 
cimti filmcyklus első filmje. 

detektiváráma 5 felvonásban. . 
Irta és rendezte H a r r y Pici , 

legizgalmasabb detektivdráma soha nem 
látott trükkök. 

Előadások d. n. 9, 7. és 9 órakor. Jegyek előre-
válthatók d. u. 3 órától kezdve. 
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