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rekl" Tiz darab százas zsetont dobnak eléje. ötöt 
feltesz a vörösre. Vészit. Odadobja a másik ötöt. 
Ez is elúszik. Megint bevált ezer sillinget Újra a 
vörösre tesz. Nyer. Ott hagyja az egészet Újra 
vörös jön ki. Fenn hagyja az egész kétezret. A 
tétje megduplázódik Elveszi, ötszázat a páratlan-
ra tesz. Nyer. Tíz perc alatt tízezer sillinget nyert-
Már megy is kifelé. 

Nincsen nála jegyzőblokk és színes ceruza . , . 
Zaj hallatszik az asztal körül. „Ugy-e uram, ön 

ls látta, hogy ón tettein a nyolcasra? Tessék a té-
temet kifizetni 1" — kiáltja egy elegáns hölgy, a 
szemei reszketnek a nagy izgalomban. A másik, 
vőrfts keaA, kövér ember replikázik: ..Egész Ml« 
a nyolcat játszom! Megmondhatja a krupié isi 
Nem hagyom az igazamat!" „Én sem." A krupié 
megvárja, amíg elül a zaj. Aztán kifizeti a há-
romszázhatvan sillinget a — vörös kezű kövér 
hentesnek. „Madame már ma harmadszor kezd vi-
tát 1" — mondja csöndesen, mire őnagysága el-
hallgat Két perc múlva már egy másik asztal-
nál próbál sserpnosét De már figyelik. Az az ele-
gáns gentleman mellette, aki olyan szolgálatké-
szen szolgál tűzzel, ha őnagysága cigarettára akar 
gyújtani: — detektív. Ée ha roégegyszer lesz vita: 
őnagysága holnap már nem já tsz ik . . . 

Egyszerű fekete ruhában, de azért kisminkelve, 
kissé molett hölgy izgul a tabló körűi. Három fiu 
játszik. Előttük már halomban Ali a nyereség, j 
Lehet több ezer sitikig. A hölgy folyton cibálja a 
fiukat. 

„Elég volt, A fák ivem nőnek az égig!" 

- mondja etelot« halkan, majd egyre hangosáb-
a n . A fiuk végre felállnak. Már menőfélben oda-
loborik « tizenhetes számra huez sillinget. Induló-
'élben várják a golyó forgását. „Tizenhét! Fekete 
Páratlan 1" Kiáltja a krupié és — a fiuk sorsa be-
Wjesedett. Valamennyi rátámad a szegény nőre. 
,A vesztünket akarod Rezsin!" — kiáltják és le* 
ilnek újra. Vadul dobálódznak Fél óra múlva 
cészsek. Rezsinnek keli fiaetni hazafelé a t a x i t . . . 

Egy sánta ember, tanító valahol a szomszédban, 
Kt setteng az asztalok körül. De nem játszik. 
Csak nésgelődik. A múlt héten nyert tizenkétezer 
ullinget, rendőrrel kisértette haza magát éjjel, 
nert félt, hogy kirabolják, azóta eljön ide, pénz 
léikül. mert a felesége nem ad neki — csak őt 
•illinget Ha ezt elveszíti, megy a heurigerhez, 
>tt várja már az asszony és mennek szépen haza... 

Az emberek arcáról le lehet olvasni, hogy vesz-
tetteké, vagy nyertek. 

ö t méternyire elárulják: szerencséjük volt-e a 
kaszinóban. 

És mese az, hogy fantasztikus összeget játsza-
nak «1 a zöld asztal mellett. A gazdasági krizis 
rányomta bélyegét a kaszinókra is. Fantasztikus 
összeget osak — nyerni lehet. Veszteni nemi Min-
denki kiszámított pénzzel jön ide, ha leégett: 
passz! Nincs tovább. Ha valaki „benne van" és 
rendelkezik annyi lelki erővel — a legtöbb ember 
nem rendelkezik ezzel — akkor nyerhet, ha nye-
resége egy részét félre teszi és „csak a bank pén-
zével hazardirozik!" 

«ok 

állnak mellettem- Az asszony i<t£uiotUn ¿¿oron-
gat egy darab zsetont a kezében. Talán húszszor 
is fordul a golyó, amig elhatározza magát, hogy 
feldobja. A férje nem szél egy szót sem. A zse-
ton odagurul aa asztalra és magától megáll a 
nyolcas számnál. A krupié kérdően néz a párra, 
de az asszony mosolyogva szól: .Hagyja ott, aho-
va esett! A zseton okosabb, mint én!" A nyolca« 
jön ki. A menyecske tapsol őrömében, de minden-
ki örül És újra kijön a nyolcas. „Szűz kéz!" jegy-
zi meg valaki, a fiatal asszony elpirul és már be-
1 (kapaszkodik az urába, akit kifelé vonszol. N e 
kik elég volt 

Es a baratvilt arca ur. — párbajtól «redő for-
radás vaa az arcán — délután öt óra csak a zé-
rót teszi. Egyre ujttja a tétjeit ötvenszer tett 
eaymáaotáa éa a aáró még egyezer se iött ki. De 

aztán kis időközökben háromszor ls kijön. Most 
nyereségben van, de ki tudja mi lesz éjfélután 
kettőig. Mert mindennap addtg játszik. És csak 
a zéróra 

Odakinn a felváltott krupiék cigarettáznak, mo-
solygó areu emberek indulnak kifelé és gyűrött 
arcúak kórnak kölcsön barátjuktól két sillinget. 
autóbuszra. Az angol diplomata felesége panasz-

kodik, hogy megint vesztett. Ábrahám Pali nyert 
A miniszter urnák most jött ki a szám ja. Genfbor 
nem örült ugy a sikerének, mint i t t . . . 

Vgy talán: ott leplezni tudta az örömét..« 
Itt: képtelen rá. 
Ebben a teremben nem ismerik a diplomaták 

fagyos mosolyát . , , 
Paál JTÓb. 
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Március 21-e óta hivatalos tavasz van. Az 
időjárás egy .Mi napig respektálta is a hi-
vatalos álláspontot, pénteken este azonban 
hirtelen bejelentette különvéleményét és 
olyan zord Időt zúdított a városra, mintha 
a tél kellős közepén lennénk. Szombat reggel-
re behavazott tetők, fák köszöntötték a fel-
kelőket. Vad. kideg szélvihar döntögette az 
uccai járókelőket, havat csapott a kékre fa-
gyott arcokra és mindenképen igyekezett 
kellemetlenkedni. A Széchenyi-téren egy 
karcsú hölgyet feldöntött. Ablakokat zúzott 
be, téglákat szakított le. Délben olyan hatal-
mas fehérpihék hulltak alá az égből, mint 
karácsony éjszakáján. Mi ez? kérdezgetik 
egymástól az emberek. Már a tavasz sem a 
régi megbízható, már a tavasz is változta. 
tolt régi elvein? A korzó székeit összeáön-
tögette a vad márciusi szél, amelynek tulaj-
donképpen az volna a feladata, hogy enyhén 
simagssa végig a téti álmából ébreáező föl-
det, a fák száraz ágatt és langyos nógatás-
sal ösztökélje a termelő munki elinduld 
sát . . . 

A tavasz azonban bejelen et'.e a sztrájkot. 
Egyszerűen nam hajlandó tel\esiteni kőte. 
leYségét is ezzel a legnagyobb zavarokat 
kelt a szerelmesek frontján. Sürgős beavcl-
k< :ast kérünk. 

Szobafestést, 
mázolást, 

butorfényezést 
legmodernebb kivitelben, 'ego osóbban vé-
gez: SULI FERENC. Díjtalan költségvetés 
Jzem á t h e l y e z v e :Bár6 Jósika u. 21. 

— Az Idegenforgalmi Hivatal felhívása a ki-
adó szobák tulajdonosaihoz. A rövidesen meg-
induló idegenforgalmi idényre való felkészülés 
céljából a városi Idegenforgalmi Hivatal fel-
kéri a bútorozott szobák tulaidonosait, akik 
szobáikat a Szegedr? érkező fizető vendégek-
nek a tavalv is megszabott feltételek mellett 
bérbeadni hnjlandók, hogy ezt az Idegenforgal-
mi Hivatalban (Városi Bérház, II. em/) reggel 
8 órától, délután 2 óráig bármely hétköznapon 
bejelenteni sziveskedjenek. Azoknak a főbér-
lőknek jelentkezését is kérik, akiknek kiadó 
szabái jelenleg foglaltak ugvan. de azok rövi-
desen felszabadulnak. A hivatal telefonszáma: 
14 75. 

Mai oilroniüs kMiM 
arcvlzel;, krémek, olajok, púderek 
Szeplő elhni fényvédő szerek. 

Or. Rettsr Oszkárssé rozmm intezete 
Szeged. Dueonlcs-tér II.. I. eim. Te-
lefon 26-02 . Arcápolás. Széoséfrhi 
bák. sztmölcsök. szőrszálak vésrle-
ures eltávolítása. Fénvkezelás. 
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—. Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, 
melyeket romlott ételek okoznak — tehát fő* 
leg husmérgezés vagy gombamérkezés előfor-i 
dulásakor — a gyorsan ható természetes „Fe* 
renc József" keserűvíz azonnali használata 
rendkivül fontos segédeszköz. Hires orvostu-
dományi könyvekben felemiitik azt is, hogy 
a Ferenc József viz ólommérgezésnél, mint 
specifikus ellenszer, teljes mértékben beválik. 

Ddieioiti, délutáni es esteiyi runaKüan a budpesü 

V6key saualon 
Budapest ni. Peiítl sandor ucca 14. 

raaeí. 

— Rákóczi-gyűlés. A Szegedi Rákóczi Egye-
sület elnöki tanácsa pénteken este L a n t o s Béla 
elnöklete alatt tartott ülésén letárgyalta az ápri-
lis 7-én tartandó Rákóczi ünnepség programját. 
Délelőtt 10 órakor a Fogadalmi-templomban a 
püspök nagymisét pontifikál. Az ünnepségen a Sze-
gedi Városi Énekkar Egyesület énekel, megnyitó 
beszédet mond L a n t o s Béla, szaval dr. H a j -
n a l István, az ünnepi beszédet mondja; dr. vi-
téz G á r g y á n Imre. A szentmisén és az ünnepé-
lyen résztvesz egy magyar ruhás női csoport is. 
Az elnöki tanács felkéri a háztulajdonosokat hogy 
a házaikat április 7-én lobogózzák fel. 

— Halálozás, özv. E n g e l s m a n n Sománé, 
Engelsmann Somának, a náboru előtti idők is-
mert cipészmesterének özvegye szombaton 
hosszú szenvedés után meghalt. Az elhunyt 
urinó halála kiter jedt családot borított gyász-
ba. Hétfőn temetik. 

— Svábhegyi Szanatórium (Budapest). Igen 
elismert specialisták szerint Basedow-kornál 
a Svábhegy gvógyhatása versenyez az 1000 
méteres gyógyhelyekkel. 

o'en» trMn hír.a'ník 
.« (vek u)|a aiakiüaiaak 
S o ó s La iosné 
puradlosoml pnplanflz«. 

n. TiVi Ferenc a. 8. 

— Műsoros délután. A zsidó népiskola e hó 31-
én, vasárnap délután 4 érakor a hitközség nagy-
termében tartja meg az eredetileg purimra ter-
vezett. de a járványszünet miatt elmaradt műso-
ros délutánját. A műsor megváltására begyülS 
adományok a Zsidó Árvaház céljait szolgálják. 

x Budapeatre érve a Park-szállodában a keleti-
pályaudvar mellett rrugtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lap előfizelőinek 20 szá-
zalék engedményt nyujtunk. 

— Frontharcosok közgyűlése. A frontharco-
sok szegedi főcsoportja évi rendes közgyűlé-
sét tisztújítással április 14-én, határozatkép-
telenség esetén április 31-én délelőtt 11 órai 
kezdettel t a r t j a az ipartestületi székház nagy-
termében, melyre a tagokat ezúton hivja meg 
a főcsoport elnöksége. 

x Különleges finom, azúlkwiélktili nsardinia 1 
doboz hallal 72 fillér KooaisjuüL 76 


