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Híreit 
I I Vasárnap. Róm. kath. Farsangvas. 
MM P r o t Sándor, a nap kel 6 óra 48 perc-
kor, nyugszik 5 óra 40 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tfíl fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-töl fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
királv-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1 (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— 'Apponyi Alb'itné köszönete a város rész-
*, étéért. Szeged törvényhatósági bizottsága — 
nv'nt emlékezetes —. rendkívüli közgyűlésen 
r.'dozott gróf Apponyi Albert emlékének és 
utasította a város polgármesterét, hogy a gyász -
ülésről felvett jegyzőkönyvet juttassa el özve-
gyehez. A város nevében dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes intézett ré<-zvéitá\ iratot Ap-
ronyinéhoz, aki most a következő levelet kül-
dötte Pálfynak: „A jóleső részvétért hálás kö-
szönetet mond gróf Apponyi Albertné." 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc Jőzsef-
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete már-
cius 1-én, szerdán délután 6 órakor az egyetem 
aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad: 
dr. Tomcsik József, egyetemi tanár „A kőzegész-
ségügy a távolkeleten" címmel. Belépés díjtalan. 

— Kéthiy Anna a szociáldemokrata párt vá-
lasztási gyűlésein. A szociáldemokrata párt 
közli, hogy vasárnap délután 4 ómkor a Ré-
vész-féle vendéglőben (Fel'őtiszapart és Ta-
bán-ucca sarok\ délután 5 órakor a Turesá-
r.vi-féle vendéglőben CGál-ucca és Pómai-
kömt sarok), választói gvűlést tart. Napirend: 
A IX. kerületi törvényhatósági bizottsági vá-
lasztás. Előadók: Kéthiy Anna országgyűlési 
képviselő, dr. Valentiny Ágoston és Dánl Já-
nos. 

— Vásárcsarnokot építenek' Pécsett. Pécs-
ről jelentik: Pécs város elhatározta, hogy 
nagyszabású vásárcsarnokot épít a város szi-
vében. A csarnok céljaira szükséges telket vá-
sárolnia kell. mivel a város nem rendelkezik 
megfelelő telekkel. Eddig négv különböző 
ajánlatot nyújtottak be a telektula idonosok. 
Az ajánlatokat rövidéin elbírál iák és azután 
megtörténik a döntés, hogy hol épüljön fel a 
vásárcsarnok. 

— A városi zeneiskola hangversenye. A vá-
rosi zeneiskola március 2-án, délután 5 órakor a 
Tisza-szálló nagytermében rendezi második isko-
lai hangversenyét a kamarazenetanszék növendé-
keivel. 

— Dr. Tápav-Szabó László előadása a Bo-
szorkányperekről. Ma délután 6 órakor Tápay-
Szabó László egyetemi rk. tanár, a szegedi 
ügyvédi kamara dísztermében előadást tart 
„Boszorkányperek az akkori jogtudomány 
megvilágításában" címmel. Az előadás után 
az ügyvédek szegedi testületei a Próféta helyi-
ségében társas-vacsornt rendeznek az előadó 
tiszteletére. A vacsorán hölgyeket is szivesen 
látnak. 

x Székrekedés különböző bajok okozója. Köny-
nyebbülést, valamint rendszeres székletet biztosit 
a Darmol hashajtócsokoládé. Utánzatokat és más 
csomagolást utasítson vissza. 

— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive 
— Eélmagyarország kölcsönkönyvtár. 

¡OreSierbeis nagy móka-est 
h ú s h a g y ó k e d d e n ! 

¡Tánc reggelig! Hólabda! 
B é l a C i t y f a z z b a n d ! 

— Glattfelder püspök' jóváhagyta az alsó-
központi plébánosválasztást. Dr. Glaltfelder 
Gyula megyéspüspök átiratban értesítette a vá-
ros hatóságát, hogy a kegyúri bizottság válasz-
tása alapján dr. Balogh István lelkészt meg-
erősíti az alsóközponti plébánosi tisztségben. 
Balogh István helyére a belvárosi plébánia se-
gédlelkészi állásába Szimmeiszter István ró-
kusi káplánt, annak a helyére dr. Horváth La-
jos felsőközponti segédlelkészt, az ő helyére 
Kovács Lajos battonyai lelkészt rendelte. Kéri 
a püspök a város hatóságát, hogy március el-
sejétől kezdve a lelkészi illetményeket ezek 
J2ei;nt folyósítsa. 

— A szegedi városi gőzfürdő újonnan modernül 
berendezett víz- és iszapgyógy-intézetet létesí-
tett.. Hidegvizgyógyintézet villany, kénes, sós, 
szénsavas és kádfürdők. Nedves gőz és forrő lég-
kamrák. Hideg, meleg uszodák. Gvógymassage. 
Ivókúrák. Inhalatorium. Iszappakolások a szegedi 
therm ál forrás és kolopi világhirü rádiumos 
gvőgyiszappal. Orvosi felügyelet Igen mérsékelt 
fürdődijak. A thermál fürdő nők, férfiak részére 
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, szer-
da, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök, 
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz, mind 
pedig a kolopi győgyiszap kitűnő sikerrel alkal-
mazható rheumánál, köszvénynél, csont és Izületi 
bánta boáknál, egyes idegbajoknál mint Ischias 
stb. krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél, 
izzadmányoknál. 

— l5kszercsalókat keres a rendőrség. A sze-
gedi rendőrség a budapesti főkapitányság kö-
rözése alapján szombat reggel óta két ékszer-
csalót keres Szegeden. A körözés szerint Hor-
váth Dénes budapesti lakost két ismeretlen 
férfi 21 ezer pengő erejéig becsapta. Brilliánso-
l-at adtak el Horváthnak 21 ezer peneő érték-
ben és ezek a brilliánsók — amint később ki-
derült —, hamisak voltak. A budapesti főkapi-
tánvság értesítette a szegedi rendőrséget, hogy 
a két férfi Szeged felé vette az útját: lehetsé-
ges, hogy itt akarnak átjutni megszállt terü-
letre. A rendőrség keresi a csalókat. 

— Ab Otthon közgyűlése. A Szegedi Tisztvi-
selők Otthona március 12-én délután 4, határo-
zatképtelenség esetére délután 5 órakor tartja 
évi közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozatában 
szerepel a választmány évi jelentése, a záró-
számadás és vagyonmérleg, költségelőirányzat, a 
könyvtári jelemtés, továbbá a tisztikarban évköz-
ben megüresedett tisztségek és a kisorsolt 15 vá-
lasztmányi tagság betöltése. 

— Dr. Solvmossy Sándor előadása. Szombaton 
Makón dr. Solvmossy Sándor, az egyetem néprajzi 
professzora, „ösi emlékek néphagyományaink-
ban'* eimen nagysikerű előadást tartott. Felsora-
koztatta azon számos, még honfoglaláselőtti po-
gánykorból eredő szokást, nyelvi és mondai ha-
gyományt, amelynek az ujabb néptani kutatások 
ki derítése alapján a mal népéletben is kimutatha-
tók. 

Nem seleües olcsű Ml 
Nemvlsszantaraiüegyespárok! 
Hanem jó minőségű rendes áru? 
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— Szeged bridgehainoksága. Szeged bridge 
csapatbajnokságának legutóbbi fordulóján a 
Weisz-team nagy győzelmet aratott a Grüner-
team fölött, 43 ponttal gvőzött, A Máté-team 
22 ponttal győzte le a Hölgyeket, mig a Szir-
mavné-team 41 pontos győzelmet harcolt ki a 
DAC csapata ellen. A verseny állása: Weisz-
team 3 győzelem 9 pont, Szirmayné-team 2 
győzelem 9 pont, Máté-team 1 győzelem 8 pont, 
Hölgy-team 1 győzelem mínusz 27 pont, Grü-
ner-team 1 győzelem mínusz 42 pont és DAC 
1 győzelem niinus 43 pont. 

— A Lórántfy Zsuzsána Egyesület szeretetven-
dégsége. Az idén is megrendezi a szegedi reformá-
tus asszonyok és leányok Lorántfy Zsuzsána 
Egyesülete műsorral egybekötött szeretetvendég-
ségét a Kass emeleti termében március 5-éti dél-
után fél hat órai kezdettel. A szeretetvendégség 
műsorán előadást tart Muraközy Gyula budapesti 
lelkész. A műsort Bakó Lászlőné ügyvezető elnök-
nő vezeti be, majd dr. Bárányi János és Könyves 
Tóth Erzsi színművésznő szerepel. 

— Népművelési tanfolyamok Csengelén. A nép-
művelési bízottság a DMKE támogatásával a csen-
gelei határrészen gyümölcs és réti tanfolyamot ren-
dezett. A tanfolyamot vitéz Pottyondy Imre igaz-
gató vezette. A felsőcsengelei iskolánál Bovatsek 
Jenő, a kőzépsőesengelei iskolánál Trilts Nán-
dor tartott előadásókat. Hűbner József népműve-
lési titkár záróbeszédében a gyümölcsészeti tanfo-
lyamok jelentőségét fejtegette. Sisák István a fel-
sőcsengelei Iskolánál rendezett tanfolyam hallga-
tói nevében mondott köszönetet A középsőcsen-
gelei Iskolánál Varga István köszönte meg a tan-
folyam megrendezését. 

Előzd meg a nagyobb t a j t 
BAYER PURGO enyhén ha j t . 
Egészségnek mit sem á r t , 
Utánzattól szenvedsz kárt* 
— Evangélikus eigyházi birek. Vasárnap dél-

} előtt 9 órakor a K. T. L. Sz. bibliaórája, 10 óra-
kor gyülekezeti istentisztelet, 11 órakor a vasár-
napi iskola az elemi iskolában. Délután fél 4-kor 
a Leány egyesület bibliaórája, fél 5-kor a háztar-
tási alkalmazottak blbliaőrája a lelkészi irodá-
ban, este 6 órakor könyörgés. Minden kedden dél-
után 6 órai kezdetted a Leányegyesület kultui*j 
délutánja, minden szerdán 6 órakor irásmagyará*, 
zat a templomban. 

— Eljegyzés. Dr. Fellegi György eljegyeztet' 
Rosmann Bőskét (Minden külön értesítés helyett.)' 

x Jubilál a Fischer-kézimunkaház. A mai ne* 
héz időkben szokatlan a jubileum, midőn régi pa-
tinás cégek is egyik napról a másikra össze-
omlanak a súlyos terhek alatt. Jól esik tehát hal-
lani, hogy van vállalat, mely szilárdan állja al 
harcot, dacolva minden nehézséggel szolgálja ki 
üzletfeleit, mint ahogyan azt a Fischer-Kézlmun-
kaház teszi. 25 éve annak, hogy megnyitotta ez a 
cég az üzletét. Azóta állandóan változatlan biza-
lommal keresi fel a hölgyvevők tömege a társa-
dalom minden rétegéből.. A tulajdonos, Ádám 
Jenő, azzal akarja vevőinek eddigi bizalmát meg-
hálálni, hogy előkelő összeköttetései révén, rendkí-
vüli, eddig még nem létezett olcsó áron bocsájtjal 
rendelkezésre az erre az alkalomra beszerzett ké-
zimunkákat és kézimunkaanyagokat. Gyönyörűi 
szép áruit mindenki vételkényszer nélkül is meg-
tekintheti s árban és minőségben egyaránt ver«( 

senyképesék a budapesti árukkal. Nem kell te-
hát Budapestre menni vásárolni, vagy onnét ren-
delni, felesleges költséggel megdrágítani az árut, 
Erről a cégnek mai lapunkban megjelent hirdeté-: 
se is tájékoztat 40Ö 

— Orvosi hír. Dr. Papp János belgyógyász-
szakorvos rendelését folyó évi március 1-én Deáld 
Fereno-ucca 24., I. em. megkezdi. Rendel hétköz-
napókon délután 3—5-ig. 403 

— Az ötödik szegedi ipari vásár. A szegedi 
ipartestület május 27 és junius 5. kőzött rendezi 
meg az ötödik szegedi ipari vásárt. A kézműves-
ipar seregszemléje lesz ez a vásár, melyre az elő-
készületek már folyamatban vannak. Szegedi ipa-
rosok április 15-ig jelentkezhetnek a vásárra az 
ipartestületi hivatalban délelőtt 8-tól 2-ig. A. vá-
sár iránt nagy az érdeklődés. A helykiosztás a 
jelentkezés sorrendjében történik. 

Ismét olcsóbb lelt a képkeret 
T61h Isfvíii kénkerelezőné! 69 

Tisza L*Sos kSrut 45. Mérey a. sarok. 

orásza t l szerek 
R U H V I L M O S c é f j n é l isi 

M l l i s r é l h K . u c c a 9 . (Paprikaplao sarok.) 


