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Minden kedden, csOlőrlökön, szombaton, vasárnap este lánc. — Előkelő ősszelövefelekre alkalmas hely. 

DIVATCSEVEGÉS 
Á nyár nemcsak a természetben mutatkozik', ha-

nem nyár van már a divatszalonokban is, ahol 
lázasan készülnek az uj bemutatókra. Néhány 
nagy szalon már egy hónappal ezelőtt elkészítette 
a tavaszi utiruhákat és most ott várják elegánsan, 
frissen, hogy valamelyik utazásra készülő hölgy 
bőröndjében megbújhassanak. 

Rengeteg a seszlis ruha, minden csupa plissé, 
gallér, zsabó és tobzódnak a legkülönfélébb gom-
bokban. Az egyik előkelő bécsi divatház főslágere 
egy fekete szűk celophanruha magas nyakkal, kö-
rnyékig érő pelerinnel. A szoknya két oldalán és 
a két vállon a pelerin végéig sürü, pengőnagy-
ságu gombdiszitédsel. A pelerin levehető és akkor 
alatta rövidujjas, fehérplissés zsabós nyak tűnik 
elő. 

Érdekes, hogy mennyi taft ruha készül délután-
ra. Ezeknek egészen speciális fazonjuk van. Vagy 
plissé berakva, vagy rős§, de már sokkal keve-
sebb gloknis. Nagy divat továbbá délutánra a fe-
kete selyem szoknya, hozzá hnprimé derék és ka-
bát. Nagyon megnyerte tetszésemet egy patoukék-
alj fehér jumper derékkal, melybe a saját kékjé-
ből pettyek voltak belehimezve, ugyanebből a 
kékből háromnegyedes paleto kibélelve a pettyes 
anyaggal, ugy, hogy mindkét oldalán hordható. 
Egy fehér celophan kompié szoknyájához, fehén-
fokete pettyes derékot mutattak és ezek a pety-
tyek kivágva rá voltak applikálva a szoknya al-
jára s a háromnegyedes kabát sálja szélére. El-
ragadóan elegáns és újszerű volt. Egy kis dél-
utáni fehér-piros csikós celophan ruhán elől és há-
tul a plissék ellenkezőleg voltak beállítva, fent 
a nyak négy srég részből egymásba kapcsolva, 
hátul egy kapucni, fehér bojttal. Nagyon kedve-
sen nézett ki. 

A mult héten vasárnap délután kimentem a Szi-
getre, gondoltam, tekintve, hogy kánikulai meleg 
van. megnézem, hogy az elegáns pesti hölgy ho-
gyan fest az uj nyári ruhában. Nem csalódtam. 
A nagy szalónok kreációit volt alkalmam látni. 
Az éppen akkor megtartott tenniszverseny nézői 
'és a virágos terraszok kényelmes karosszékeiben 
ülő hölgyek csaknem kivétel nélkül lmprlmé-
rtíhákhan élvezték a kora nvárf hangulatot. 

Nem tehetek róla hölgyeim, de furcsa dolog a 
divat. A hölgyeket teljesen uniformizálja. Ezelőtt 
még csak lehetett ugy beszélni egy nőről, hogy 
„tudod, különösen elegáns volt X. V-né, Ilyen 
ruha volt rajta, olyan diszitésscl." Ma ezt már 
nem lehet elmondani. Mert az emiitett vasárnap, 
az elegáns nők kivétel nélkül az imprimé-ruhájuk-
hoz egyszínű háromnegyedes kabátot viseltek és 
a hatalmas szélű fehér kalapjaikat sötét s z a g g a l 
díszítették. Ugy hogy. mikor felülről lenéztem a 
tennlszversenv padVoralban szorosan egymá«me1-
lett ülő közönségre, önkéntelenül azt gondoltam, 
hogy ott a hölgyek egy-intézetből jöttek kt és este 
újra visszamennek és levetik az ünneplő unifor-
mist . . , Erdő* Böske. 
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Gondoa anya. Kisleánvka ruhának legalkalma-
sabb a könnyen mosható piké. vagv lenvászon Azt 
hiszem, ha csináltatna neki egv kis halványkék-
vászon ruhát, fehér aeorgette körerallérral, a cél-
nak megfelelne és bájosan állna Bluzor<kát nem 
ajánlok, mert az még egy felnőttnek ts állandó ru-
haicraritási condot okoz, hát még egv gvereknek. 

FfWvfl. Encedle meg, hogv ezu'on kivánink 
minden jót. Szerintem legszebb volna ha csinál-
tatna egv fehér taft estélvl ruhát, ngvhogy az uj-
jait ki lehessen venni s télre majd egv nagv es-
télyi ruhának használhassa. 

A tavaszi uídon«ár?ok minden ÍIPVI?*» és kel-
léke nngv választékban és a legszoHdnhh árakon 
kapliató Szegeden n „Kék-Csillag" ban. 

1 Esőernyőkel Sjj^AS 
Mielőtt cíuö! venne, ta t ' an exk lus iv oipő 
fo rmá 'nka t Minden p/Sr szavatolta i k is ipar i kéz imunka . 

Hirek 
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— Szakértő bizottság vizsgálja felül a sze-
gedi szállodai és vendéglói á rakat . Az elsőfokú 
iparhatóság, mint ismeretes, dr. P á l f y Jó-
zsef polgármesterhelyettes utasítására meg-
kezdte a szállodai és a vendéglói árak felül-
vizsgálását, mivel az árak ellen, különösen a 
Szegedre ránduló idegenek részéről, panaszok 
hangzottak el. Az elsofoku iparhatóság felhív-
ta a fogadósokat, hogy árjegyzéküket látta-
mozás céljából mutassák be. Az érdekeltek 
most közölték árjegyzékeiket, de bejelentették 
azt is, hogy áraikból nem engedhetnek. Dr. Ka-
tona István tb. tanácsnok a napokhan értekez-
letre hivja össze az érdekeltek képviselőit, az 
iparkamara és az ipartestület megbízottait, va-
lamint az idegenforgalmi hivatal megbízottját 
és ezen az értekezleten állapítja maid meg, 
hogy a bemutatott árjegyzékek árai megfelel-
nek-e a követelményeknek, vagy pedig indoko-
latlanul magasak, amely esetben a hatóság 
megtagadhatja az árjegyzékek láttamozását. 

— A Protestáns Diákszövetség konferenciá-
ja. Az Országos Magyar Protestáns Diákszö-
vetség szombaton Szegeden konferenciát tart. 
A konferencia ünnepélyes megnyitása délután 
3 órakor lesz a református egyház tanácstermé-
ben. A megnyitó után a konferencia anvagának 
megbeszélésére kerül sor. A megnyitóbeszédet 
dr. S a m o s Elemér a szövetség elnöke, az ün-
nepi beszédet dr. P o 1 n e r ftdön, az Egyetemi 
Luther Szövetség tanácselnöke' tartja. „Pro-
testáns Diákszövetség problémái" címen Ma-
k a v Miklós szövetségi belmissziós alelnök tart 
előadást. A konferencia vasárnapi programja a 
következő: délelőtt 10 órakor a református és 
az evangélikus templomban ifjúsági istentisz-
telet. 12 órakor az országzászló megkoszorúzá-
sa, beszédet mond F e r e n c z József ügvvezető 
elnök, délután 1 órakor az uiszegedi Vigadó-
ban ebéd 3 órakor a Tisza Laios-könit 37. sz. 
alatti gyülekezeti teremben kénv'splőtestületf 
közgyűlés. amelven dr. I m r e József egyetemi 
tanár, szövetségi tanácselnök ünnepi beszédet 
mond. 

— A Magyar Uiságirók Egyesületének" szege-
di osz'álva pénteken délután ülést tartott, ame-
lyen foglalkozott többek kőzött a dömníngsaító 
ügyével is. Az egvesület szegedi osztálva egy-
hangúlag kimondotta, hogy telies mértékben 
azonosítja magát azzal a határozattal, amr'vet 
ebben az ügvben az egyesület központja hozott, 
helvcsli az egvesület elnökségének eliárását és 
az elnökséget az uiságirói érdekek védőimében 
kifejteti ténykedéséért üdvözli. A szeged? osz-
lály határozatot hozott a szegedi u jságfróérde-
kek fokozottabb védelméről is. 

— Az árja paragrafus Szegeden. A horog-
kereszteset: drja-vorngrafusa eljutott — Sze-
gedre is. Az ewt': berlini vegyészeti ryárban 
van vezetőállásban egy Szegedről elszármazott 
fiatalember, akit most felszólítottak, hog.v nagyr 
szüléig vtssi wenKleg igazolja árja-származá-
sát, különben alkalmaztatásával kapcsolatosan -
kellemetlenségei lesznek. A Berlinbe szakadt 
fiatalember irt Szegeden lakó nevelőapjának, 
hogy szerezze meg részére nagvsz'^el anya-
könyvi kivonatait. A nevelőapa eljárt az anya-
könyvi hivatalban, de eredmény nélkül, mert a 
berlini fiatalember nagyszüleinek anyakönyvi 
adatai nem az állami anyakönyvi hivatalban, 
hanem valamelyik plébánián lehetnek. Az ár-
ia-paragrafus óta ez az első eset. hogy Szege-
den a német horogkeresztes rendelkezésből ki-
folyólag az anyakönyvi hivatalban keresked-
tek. 

— A Budapesti Nemzetközi Vásár féláru 
jegyváltásra és egvéb kedvezményekre jogosító 
igazolvánvai a Délmagyarország kiadóhivata-
lában is kaphatók. 

— Ballagás és avatás. A Foederatio Emericana 
szegedi kamrájának corporatioi május 6-án, va-
sárnap avatást és ballagást tart. Az avatást mise 
előzi meg a fogadalmi templomban, majd 11 óra-
kor az egyetem aulájában lesz az avatókáptalan. 
Este ballagás, majd majális fejezi be az ünne-
pélyt. ' ' " 

— Halálozás. N a g e l Manó m. kir. ny. i l l . hon-
védezredes folyó hó 4-én reggel, hosszas szenvedés 
ntán elhunyt. Elhalt a 6z*gedi ellenforradalom ve-
zére volt. Temetése vasárnap délután 4 órakor a 
szegedi honvéd- és közrendészeti kórházból. 

— Csütörtökön elfogták, szombaton bíróság 
elé á l l í t ják a tízszeres betörőt. A szegedi ügyész-
ségre pénteken délelőtt beszállítottak Csongrád-
ról egy 20 éves betörőt, Felföldi Józsefet.Felfóldi, 
aki még sohasem volt büntetve, az utóbbi he-
tek alatt kilenc rendbeli betöréses lopást kö-
vetett el és a betörésekből tartotta fenn magát. 
Tizedik betörésénél érték tetten csütörtök éj-
szaka. Az ügyészség szombaton délelőtt a tör-; 
vénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény alap-
ján bíróság elé állítja Felföldi Józsefet. 

x Stauffer fokhagymás megóv a betegségtől t' 
— Evangélikus egyházi hírek. Vasárnap dél-

előtt 9 órakor ifjúsági istentisztelet (Szabó), 10 
órakor gyülekezeti istentisztelet, Urvacsoraosz-
tás (Egyed), 11 órakor gyermeklstentisztelet 
(Egyed). Délután félnégy órakor a leányegyesület 
hihliaórája tartja Szlany, félőt órakor gyülekezeti 
bibliaóra (dr. Kiss F . \ 6 órakor a református» 
templomban Bethlen Gábor-ünnepély. 

— Mérgezés. Pénteken reggel a Zászlő-ucca 
sarkán levő trafikjában eszméletlenül találták1 

S á r i k Ilona 53 esztendős trafikosnőt. Meg-> 
állapították, hogy Sárik Ilona ismeretlen me^ 
reggel megmérgezte magát. A mentők beszáll ÍJ 
tották a közkórházba. Tettének oka ismeretlen, 
állapota súlyos, de nem életveszélyes. 

x Kávét, szappant csak Sehiffernél, Valéria-tér. 
— A Gyümölcstermelők Országos Egyesületének 

NzakUlése. A Gyümölcstermelők Országos Egyesü-
lete május 10-én délelőtt fél 11 órakor az OMGE-
ben szakülést tart. A gyűlésen dr. K o g u t o w i c a 
Károly egyetemi tanár „A magyar gyűmölcster-» 
mesztés irányítása" címmel tart előadást, majd d r 
H o l z w a r t h Ferenc miniszteri tanácsos a ma-
gyar gyümölcsértékesítés irányáról beszél. A szak-« 
gyűlést megelőzően az egyesület közgyűlését tart« 
ják meg. 

* Virágh-kloszkban ma este tánc! 

x A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17)' 
űgvében felvilágosítást nyújt szívességből Szege-
den: Temesvárv József gyógyszerész (telefon: 
13-91), Makón: Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tele--
fon: 2-01). 

Csípfffff/ffh, vneUínríóh 
lniroWbban Pollák Testvéreknél. 

T i e q t i f , C*«konlcs> é s Klss>u<ca s a roV 
CÉGŰNK REKLÁMJA: 

1 pár szürke fűzős vászon cipő varrott 
vörös gummi talppal 22, 23, 24,26. 
27 29. 31. 33, 34 számokban —.98 
HAZTARTASI CIKKEK 

12 drb „Párisi" mézes piros légyfogó —.24 
6 drb műselyem paplangomb —.24 
70 drb szívószál —.24 
1 csomag svábbogár irtó —.24 

PIPERE CIKKEK 
2 doboz púder —.24 
2 csomag fejmosó sampon —.24 
2 doboz fogpor —-24 
2 doboz vazelin —-24 

ÉLELMISZEREK 
10 deka csokoládés grtllás arachid —.22 | 
10 deka savanyu, v. méz, v. erős cu-

korka —17 ! 
Fel kg I-a málnaszörp (üvegbetét 

—.10) - - 8 0 I 


