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Igen, meghódítottam ! — folytatta emelkedeteljb 
hangon — S z e r e t ! . . . Minden sorában a sze-
relem patakzik . . . Szeretsz, diága Irénem ! . . . 
Azóta a legszebb virágcsokrokat én küldöm 
neki a színpadra s a lakására, legfinomabb 
francia parfömöket én tőlem kapja és és min-
dnnt, cukrot, manikűr-készletet... Oh nem is 
nem is mondom tovább kedves elvtárs, csak 
annyit, hogy szeretem, imádom és sajnálom . . . 

— Sajnálja ? 
— No igen, ha ő azt tudná, hogy ki az a 

dr. F ix ! 
Mosolyogtam. 
— Kérem ne mosolyogjon. Engem • nevet 

ki vagy ő t ? 
— Mind a kettőjüket. 
Elszomorodott. 
—j Jó van. Nem baj. Becsületszavát adta, 

ugy-e megtartja! ? 
Meg. Hogyne. Olyan leszek, mint a sir. 
— Köszönöm. Boldog vagyok most, el-

árulhattam a titkomat. Tudja, mi leányok akkor 
könnyebbülünk meg, ha elmondjuk egymásnak 
a kalandjainkat és ha elárulhatjuk az ide-
álunkat. 

A telefon most keményen csengett, Pin-
csiké fürgén, mint egy veréb, fölugrott és bele-
szólt a kagylóba : halló : 

Mo§í már értettem, hogy mire költi el Pin-
csiké, az aranyfogu leány, ebben a demokra-
tikás világtáncban a havi 480 koronáját. 

Márton. 

tisztelt vevőimet és 
üzletfeleimet, hogy 

üzletemet Röch-palota méllé Tisza Lajos-
körut í)4. szám alá helyeztem át. Továbbra is 
Pártfogásukat kérve vagyok. Tisztelettel: 

Borosba Sándor 
mészáros-. és hentes, 

Telefon 9—26. Telefon 9—26. 
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A házépítési akció. 
A Nemzeti Tanács, Munkástanács, iparosta-

nács és a Kereskedelmi és Iparkamara kez-
deményezéséből allalkuló Házépítő r.-t. ügyé-
bon kiküldött, bizottság' hétfőn délután í—5 
óra között a keresk®;!elírni és iparkamarában 
a következőt megjelenését, kéri a részvény-
jegyzésiek eszközlése céljából: 

Ábrahám. János sertéshizlailó, Almássy 
Endre, Árvay Pé térné, Bagári László, Brueik-
ner Dezső, Bec-cy Bertalan, Barabás kefekö-
tő, Boros József dr.. Berger Mór dr., özvegy 
Berger Mórné, özv. Bőrösök Istvá n né. Bozsó-
ki András, Bi'f-1'holcz Antal. Bull és ÍMihály, 
özv. Bieldl Adölifné Berka- József, Csányi Pál, 
Zanncr -'András, Qsomkfl Vince, Osaln Péter, 
Csalta Illés, Csonk,n Lajosné, Déry lErnő, "Do-
bó Antal, En- i 'Vr.tal, özv. Erdélyi Mihályné, 
Fogel Ede. .Fenyves Kornél dr.,' Beményiné 
Felldimknn Sári . Fridrich József, Farkas Jó-
zsi fné malmos, Frank János, Fodor Mihály, 
(Tárgyán János, Goldgrtiber (testvérek. Gál 
Ferenc, -Huszita Péter, Hnszta Ferenc, Husz-
ta Pál, Hesszer és Bucluvald. Hollandér Ma-
ró, özv. Hol/er Jaik^bné, J a m b r i k István, 
Korom Mihály. K i s János lakatos, iKlHeite 
Manó, -Kleiin Mór dr.. Kotányi János, Ko.iw 
Sándor. Katona József, Katona Pál. Kovács 
József Nyil-njcn, Kovács Vendel. Készó Ilo-
na. Kirá ly Ferenc. I v h n Jakab. Kohn Mór 
ügynök. Kóhn Mórné borkereskedő,. Körösi 
Béla, Kőrös Albert. Kóhn Manó, Lusztkr Im-
re, Lnsatig Ernő. Lusztíg Andor, özv. Leho-
tay Pálné, Löhotay József. Mültrágva. és enyv-
gyár r.-t.. Márer Ármin, Má.rer Gyula, Ma-
yer Ároniu. íMezpeazdafeági ipa.nmalomi r.-t., 
Mell is La^os, Máthé Gyula, iMetzger Péter, 
MarwM Zsigmond1 kocsigyáros. Mandler Vil-
mosné. Molnár Antal, Molnár La jos. Mihályi 
Adolf, Mihalovúcs II/sin: ' . özv. Meák Gyula-

Korzó Mozi R.-T. 
- 0 

TELEFON: 
11-85 . 

Igazgató: 
V A S S SÁNDOR. 

T E L E F O N : 
11-85. 

Vasárnap, hétfőn és kedden 

V i l á g s í á g c r ! 

S z e n z á c i ó s ! I z g a l m a s ! 

kézimunka üzlete 

Tisza Lajos-körut 48. sz. 

raktár elörajzoH kézi-
munkákban. Selyem hím-

zések oicsó á r b a n elvái-
laitatnak. 

j j a r i a j 4 g o $ i o n 

fogmüterme 

Jiigyő-utca 1. 

Jelefon • 13—64. 

A világforradalom drámája 4 felvonásban. 

Főszerepben: 

/ 

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 
fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra, 
I I _ n 

né, Miiller Samumé Klauzál-tér, Menning Mi-
hály, Mészáros Jánosné, Nyáry György, Nyi-
lasisy Pál, Nátly József, Nemecz í)eziső, 1. Fe-
renc Paprilka-uitea, Ónozó Lipót né. Ottovay 
KároOy, ördög Vince, Priucz Károly, Pollák 
Sámuel. Pick Márk. Piatzauer Miksa, Paiv-
kovics Rezső, Pap Nándor dr. 

:A házépítési akcióval .kapcsolatiban a. kö-
vetkező nyilatkozatot, kaptuk: A kereskedők 
tanácsának tegnapi üléséről kommüniké je-
lent meg a lapokban, amely a kereskedelmi 
é« iparkamarát azzal vádolja meg, hogy a 
házépítési akciót nem készítette elő kellő kö-
rültekintéssel. aimivel az ügy sikerét kockáz-
tatja, Noha a lapokból már eddig i> minden-
ki tudomást szerezhetett róla, ugy látszik, 
meg kf'll ismételtei annak kijelentését, hogy a 
rrtunikaaílk'alinák teremtése és a házépítés 
ügyében megindított mozgalom nem a kama-
ráinak. hanem a Nemzeti Tanácsnak, Iparos-
tanácsnak, Munkástanácsnak és a Kereske-
delmi és Iparkamarának közös akciója, me-
lyet az érdekelt testületek mindvégig együt-
tesen, kellő -megfontolással .készítettek elő a 
munkanélküliség leküzdése és a város iköz-
rendjéndk biztosítása érdekében. Aiki tehát 
bánmely iíkbÓl az akcióban résztvevő testü-
letek egyikét támadja, minid a négy testület-
tel kerül szembe é» a közétdeiki'i kezdeménye-
zésnek, melyet, mindönkinek elő kell segíteni, 
a sikerét veszélyezteti. Szeged, 1Í119. január 
11. Becsei/ Károly dr., Wallisch Kálmán dr., 
Tanelli Sándor dr. 

— t 
— A Délmagvarország gazdát cserélt. 

A Détmagyarorszáp kiadásában változás ál-
lott, }j<\ A Várnai/ L. cég. az eddigi ,kiadót u-
laidonos helyett a Déliinasyarország uj ki-
adótulajdonosa Pásztor József felelős szer-
kesztő lett. 

— Bezár ták a polgári városi vendéglőt. 
•A háború alatt soilc keserűség. nél'külözt's és 
vajúdás ntón a város támogatásával nneg-
szilletett a Stefánia-isétányon, az öreg várrom-
ban a városi tisztviselők, polgárok számára 
a polgári városi vendéglő. A vendéglőben 
aránylag olcsón és jól lehetett étkezni. Szeré-
nyebb. igényű tisztviselők részére jótétemény 
számba ráent akkor, yitniikor nem mindenki-
nek b í r ja el a zsebe a vendéglői árszabásokat. 
Az utolsó időben azonban a vendéglő üzemé-
ben zavarok állottak be. Nem volt tüzelő-
anyag. Az érdekélt felek fühöz-fához fordul-
taik, hogy tüzelőanyagot utaljanak ki a ven-
déglő részére. Nehezen sikerült i.s valamelyes 
kis fára szert tenni. De a fa ismét elfogyott 
és BIZ elun tilt hét szerdáján a vendéglőt l e kel-
lett csukni. Igy egy sereg szerény j avada Inna -
zásti tisztviselő, városi alikalmázott, több w i 
család ellátás nélkül imaradt. Ma egy kül-
döttség kereste föl a ipolgár,mestert, a Mun-
kástanácsot., hogy segítsék talpra a vendég-
lőtt és ne tegyenek ki egy sereg intelligens 
embert télidőben az elláttatlanságnak. Fel-
tétlenül és sürgősen gondoskodni kell arról, 
hogy a humánus célt. szolgáló vendéglő üze-
mét újból ímegkodzh Szégyene lenne a 
várasn.^ik, ha ez az intézmény is csődöt ni (in-
da TI a. hiszen más nagyobb városokban egy-
másután álliltják fe.l az olosó étikezőhelyeket, 
amelyek felállítását a Déhnagdarország több 
.ízben erélyesen követelte is. 

— Megalakult a szegedi kommunistapárt. 
Szegeden is megalakult a. ikommnnistapárt, a 
melynek hivatalos helyisége felsővároson, a 
Zárda-utca 7. sziám alatt van. A Vörös TTj-
ság fiókfciiadÓhivatalát is itt rendezték be. 
Hivatalos órák délelőtt 0 >tő! 2-ig. este 5-től 
8 óráig. Vasárnap délelőtt 10 órakor előadás 
lesz. a, kiOimimiuaiista tagok rérszére, este 6 óra-
kor szeminárium. Hetenkint minden vasár-
nap 6-kor, kedden és pénteken 7 órakor tart-
ják meg a szemiínáriuimot. A' Kommunisták 
Magyarországi Pár t jának szegedi szervezete." 

— Városrendezés! tervek előkészítése. 
A Szegedi Mérnök és Építész Egylet legutób-
bi iilésén Bcrzenczcy Domcikos városi főmér-
nök és Sebestyén Endre mérnök szépem meg-
okolt, ügyelcmremélitó indítványt nyújtottak 


