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Alant i c égekné l v i a d r e l j o n i 

Blau Ipnátz. 
Kelemen o. 5. Telefon 30-53. Kész 
férfi és és gyermekruhák. Angol nrí 
szabó >g. 6 ham hitei. 

Borbély József. 
Feketesas ucca 21. Börőndős, bőrdisz-
műves, sportcikkek, vadászfelszerelé-
sek. 4 ham hitet. 

Vitéz Dóczy Imre, 
Káüay Albert (Híd) ucca 1. Telefon 
28.90. Mindennemű kárpitosáruk. Dó-
czy-fotelágyak. 6 ham hitet. 

GitlckstCal és Túrsa, 
Csekonics ucca 3. Telefon 28—00. Uri 
és női divatcikkek, sportcikkek, ten-
niszrakettek és labdák, fürdőruhák. 

5 ham hitet. 
Gönczi és társa. 

Aradi ucca 6. Telefon 33—44. Min-
dennemű helyi költözködést, fuvaro-
zást Máv. szállítási hivatal 

t hon hitei. 

Hauser Gyuláné, 
Mikszáth Kálmán ucca 1. (Püspőkbazár 
épület) Palackozott szeszes itatok. 

3 ham hitet. 

Kntttel Konrád. 
Kárász u. 5. Telefon 25—78. Nő! ka-
lap divatterem. 6 havi hitet. 

Kovács Henrik, 
Kölcsey u. 4. Telefon 20-48. Könyv, 
papir, irka, Írószer, nyomdai és könyv-
Mtészeti munkák. " 6 havi hitei. 

Krler Rudoit. 
Feketesas u. 21. Telefon 23-91- Un 
szabóság, bei- és külföldi szövetek rak. 
tára. Egyenruhák, katona felszerelések. 

0 havi nitei. 

Ciebmann Béla. 
Kelemen u. 12. Telefon 24-73. Fény-
képészeti és látszer szaküzlet Szemüve-
gek, látcsővek, hőmérők, fényképészeti 
felszerelési tárgyak és kellékek. 

6 havi hitei. 

MUller Sámuel és Fia, 
Klauzál tér 2. Telefon 25-03. Női és 
leányka felöltők, szőrmék, női ruhák, 
készen és mérték után. 6 ham hitei. 

„Piroska" kézimunka és fehér-
nemű szalon, 

Horthy Miklós o. 11. Női kombinék és 
háíóingek, pizsamák, menyasszonyi és 
babyketengyék. 6 ham hitet. 

R e l c A M ó r é s Ha rt.. 
Kelemen u. 11. Telefon 17-26. Ezüst-
áruk (3 havi hitelre), ékszerek, órák, 
aranyáruk, márvány- és bronzszobrok, 
herendi, meisseni, Rosenthaf-poroellá. 
nok, alpakka evőeszközök. 6 havi hitet. 

Relser utóda Semes Mi&áty. 
Kelemen és Oroszlán u. sarok. Telefon 
16-24. Szőnyegek, ágyteritők, függönyök 
bútorszövetek, matracok és egyéb kár-
pitoskellékek. Vas- és rézbutorok, pap. 
lanok. 4 havi hitet. 

Dr. Rel/er Oszkárné. 
Dugonics tér 11. Telefon 26-02- Koz-
metikaai intézet 3 ham hitel. 

Rósa Jentíné, 
Báró Jósika a. 30- Angoi és francia 
szabóság. 4 ham hitet. 

ScOilUnger Kálmán, 
Csekonics u. 1. Telefon 14-25. Üveg, 
porcellánáruk, alpakka evőeszközök. 
Modern képkeretezés. 6 ham hitet. 

Stelner Tibor. 
Kelemen u. 7. Mindennemű hangszer, 
gramofon és gramofonlemezek, ten-
niszütők és azok hurozása. Szakszerű 
javítóműhely. 6 havi hitet. 

Szabó C. és Társa. 
Kárász u. 8. Telefon 27-01 Selymek, 
bársonyok, bei- és külföldi férfi és 
női szövetek. Csipkefüggönyök, füg-
gönykellékek. Menyasszonyi kelengyék. 

6 ham hite(. 

Szécoenyl Illatszertár. 
Széchenyi tér 15. Drogéria és illatszer-
tár. 6 ham hitei. 

Varga József. 
Apponyi Albert (Iskola) u. 9- Saját 
készítményü keztyük, mindennemű 
egészségügyi cikkek. 

HireK 
J W ) Vasárnap. Róm. kath. B. 4. Can-

taie. Protestáns B- 4. György. Xap 
kéi 4 óra 56 perckor, nyugszik 19 óra 01 perckjr. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme nyitva van: köz-
napokon délelőtt 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig 
* múzeum nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak; Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tel. 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (Tel. 1846.) Nyilassy A., bérlő: Popper József, 
Rőmai-kőrut 22. (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás 
király-tér. (Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics-
tér 1. (Tel. 1793.) Zakar S. örök, Valéria-tér 1. 
(TeL 1695.) 

— Baltazár Dezső Szegetfen A Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke, dr. B a l t a z á r 
Dezső április 30-án este Szegedre érkezik, hogy 
vasárnap a délelőtti ünnepi isten'tiszteleten szol-
gáljon. Lejővetele alkalmából az Országos Refor-
mátus Szeretetszövetríg helyi fiókját megalakít 
ják, amelynek ismertetéséi» és céljaira délután 6 
órai kezdettel vallásos ünnepség lesz a református 
templomban. Itt az egyház szociális feladatairól 
dr. C s e k e y István egyetemi tanár beszél, az 
ünnepséget bezárja B a l t a z á r püspök. Este a 
Kálvinista Kör társasvacsorát rendez. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése és köz-
gyűlése. A Dugonics-Társaság vasárnap délelőtt 
11 órakor a Somogyi-könyvtár olvasótermében 
tartja évi rendes közgyűlését, amelyre a tagokat 
ezúton is meghívja Vasárnap délután 4 órakor 
a városháza közgyűlési termében tartja Április 
havi felolvasó ülését a kővetkező sorrenddel: 
C s e k e y István előadása: »Északi nokonaink kö-
zött«, P á s z t o r József székfoglaló: Szabadtéri já-
tékok, P u s k á s Jenő székfoglaló: Töredékek 
Dankó Pista életrajzából zenei illusztrációkkal. Be. 
lépés díjtalan, érdeklődőket szívesen lát az el-
nökség. 

— A DMKE közgyűlése. A Délmagyarországi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület vasárnap délelőtt 
11 órakor tartja rendes évi közgyűlését a város-
háza közgyűlési termében. A közgyűlést Her-
c z e g Ferenc, az egyesület elnöke fogja meg-
nyitni, aki Tubán Tibor ny. államtitkár társasá-
gában a tegnap délutáni gyorsvonattal Szegedre 
érkezett. A közgyűlés után dr. S o l y m o s s y 
Sándor egyetemi tanár t«rt előadást »Mit tudunk 
ma a régi magyarok pogány vallásáról?« címen, 
majd dr. S i k Sándor felolvassa néhány ujabb 
költeményét. Az ülésen nemcsak a tagokat, ha-
nem vendégeket js szívesen lát a DMKE vese-
tősége, belépődíj nincs. 

— Görögkeleti hosvét. Ezen a héten ünneplik a 
gőrögkatolikusok húsvét ünnepét A húsvéti Is-
tentisztelet sorrendje a következő: 27-én, 
szerda, erőre megszentelt adományok liturgiája 
délelőtt 9, 28-án, nagycsütörtök, déli 1 Szent Va-
zul liturgiája, este 7 evangélium olvasás, 29-én, 
nagypéntek, délelőtt 10 hórák, délután 3 vecser-
nye, este 7 Krisztus siratása, 30-án, nagyszombat 
hajnaü fél 3 Krisztus temetése, déli 1 Szent Vazul 
liturgiája. Május l.én, húsvét vasárnapja, hajnali 
3 feltámadás körmenettel, délelőtt 10 Aranyszájú 
Szent János liturgiája, délután f<3 4 vecsernve, 
3-án, húsvét keddjén, délelőtt 9 liturgia a temető-
ben, utána sírok szentelése, 6-án Szent György 
vértanú: délelőtt fél 11 liturgia. 

— Lantos Béla ünneplése. Meleg ünneplésben 
részesítették L a n t o s Béla felügyelő-igazgatót név-
napja alkalmával. A tanítótestületen és a tanít-
ványokon kívül szeretettel köszöntötték a társa-
dalmi egyesületek és a körök küldöttségei is. 

Árlejtés a z áprilisi mségcsomagofcra. A pol-
gármester rendelkezése alapján a gazdasági ügy-
osztály ajánlatot kért a Hoffmann János cégtől, a 
Danner Péter és Fia cégtől és a Kiskereskedők 
Arubeszerző Szövetkezetétől az április második fe. 
lére szóló inségcsomagok szállításár®. Az ajánla-
tok most érkeztek be. Hoffmann János csomago-
lási díj nélkül 84.5 fillért kért csomagonként, cso-
magolással együtt 91 fillért, Danner Péter és Fia 
95, a szövetkezet 94 fillért a csomagolási díjjal 
együtt. 

X A vasápolt arn értékének 10 százalékát kész-
pénzben visszakapja, ha május 2—21-lg ruházati 
és háztartási szükségletét Budapesten a Rákóczi 

u t 74. szám alatti M a g y a r D i v a t c s a r n o k - b a n 
szerzi be. Olvassa el a cég mai hirdetését. 

_ Anyák napja A Szegedi Stefánia Szövetség 
52. számú védőintézete vasárnap délután 3 óra-
kor anyák részére előadást tart. Előadók: dr. 
Ormóssx Erzsébet és dr. Beretzk Péter. 
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— Dr. Czibiite Antal megnyflja ügyvwö Irodáját. 
A Kúria ügyvédi tanácsa tegnap foglalkozott dr. 
C z i b u l a Antalnak a szegedi ügyvédi kamará-
hoz intézett felvételi kérvényével s megerősítette 
a szegedi ügyvédi kamara választmányinak azt 
az egyhangúan hozott határozatát mellyel Csibu-
lát az ügyvédi kamarába felvette. Czibula Antal 
ezzel a határozattal újra tagja lett annak a ka-
marának, melynek tizenhárom évvel ezelőtt már 
a titkára volt. Ami azóta elmúlt az már az 
országnak és a városnak történelméhez tartozik. 
Nem tudjuk elhallgatni azt a jóleső érzést amit 
bennünk a kúriai határozat s a szegedi ügyvédi 
kamara határozatának egyhangúsága kellett Van-
nak mégis csak jelek, amelyek örvendetes bizony-
ságai annak, bogy a békének és a békülékenység« 
nek szelleme lassan-lassan mégis úrrá lesz a leU 
kekben s nem marad örök elitéltje sem a párt. 
politika Elfogultságának, sem a társadalom sok-
szor statárlálisan ítélkező megtorlásának az, aki 
soha vétkezni nem akart s akit csak az idők 
viharja sodorhatott neki a törvény szikláinak. A» 
ügyvédi kamara a társadalom lelkiismeretének 
szolgálatában nem egyszer állt már egyhangú ha-
tározattal Czibula Antal mellé s amikor most 0 
szegedi ügyvédek kartársukká fogadják, a meg-
békül és szelleme ünneppé avathatná ezt a sze-
gedi Losamót. A történelem ezzel a határozattal 
véget ért *s most újra kezdődik a szürke kenyér, 
kereset Csak ne legyen ez nehezebb mint ami-
lyen nehéz volt vánszorogni a szenvedések k á t 
váriáján az egyik stációtól a másikig. 

X Izzadás ellen használjon >perpedes<4. IS* 

— Májusban gyermekhét lesz Szegedm A sze-
gedi társadalmi egyesületek május 5. és 13. kő« 
zőtt gyermekhetet rendeznek. A polgármester a 
gyermekhétre uccai gyűjtést engedélyezett 

x >Dőc*y fotelágy«, ottomán, matrac Hid-ncea. 

— A Revíziós Liga felhívása. A Revíziós Ligái 
szegedi osztálya azzal a kérelemmel fordul a vár> 
ros közönségéhez, hogy a lehetőség szerint mü> 
denki váltsa meg május elsején a revíziós pen-
gőt A revíziós pengőt 20 filléres részletekben is 
le lehet rón i 

x A Perpcdes a Rókusi patikában kapható. 15T 

x Ipartestületi trjusfigl egyesületek l hó 24-én, 
vasárnap délután 5 órai kezdettel szezonzáró mű-
soros délutánt rendeznek. Utána tánciskola ven« 
H égést. 360 
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