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— Az állami felsőkereskedelmi iskolát végzett
tanulók szövetségének karácsonyi akciója. A következő sorok közlését kérték: »Ycgzett tanulóink
nemes lelkű
áldozatkészségének
köszönhetjük,
hogy a szeretet és idealizmus hatása alatt megindított karácsonyi akciónk fényes sikert aratott,
amennyiben a szegedi állami felsőkereskedelmi
iskola tanulói közül harminchármat cipőkkel, téli
ruhákkal és téli kábátokkal tudtunk felruházni.
Midőn jóságos szivből fakadó adományukért a szövetség neveben volt tanítványainknak hálás köszönetet mondok, egyben fohászkodom, hogy Isten
áldása kísérje őket mindenkoron. R e i c h Manó, a
szövetség ügyvezető-elnöke.«
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DARVAS NAGDA
Ballel táncosnő.

ÍIÜPBOIS & V0R1EZ
a budapesti Moulin Rouge-ból
Akrobatikus és Plasztikus Duett.

SONJA BRAfiO WA
a párisi Casino de Paris Revue
táncosnője.
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Karácsonyi ünnepélyek
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A Szegedi Női Iparostanonciskola vasárnap d. ,
u. 4 órakor a Móra-iskola (Kálvária.-u.) tornatermébcu tartja karácsonyi ünnepélyét. Műsor: Csendes éj. Éneklik az intézet énekkara. Karácsonyi ,
álom. Előadják Ivakuszi Ilona, Berta Irén, Er- I
dős Gizella, Sajtos Erzsébet, Kertes Mária. Onne- i
pi beszéd. Tartja: Kapossy Gyula. Karácsonyi i
ének. Hol békesség, ott az Isten. (Karácsonyi já- ,
ték.) Szereplők: Sáfár, Faragó Mária, Varga Má- [
ria, Bede Eszti, Szlamka Erzsébet, Barna Anna, f
Fejes Julianna. Élőkép. Krisztus Jézus született.
Ajándékok kiosztása. Köszönet Irta: dr. Milkó
Endréné, mondja: Csóti Klára.
A Rókus-Csongrádi-sugáruli iskolában működő ,
Sz. Tarzicius fiu- és Sz. őrangyal leány szivgárda-csapatok a Szive Néplcányai Társasága székházában (Vidra u. 5. sz.) december 16-án, délután fél 4 órakor karácsonyi előadást tartanak.
Műsor: 1. Ünnepi beszéd. Elmondja: P. Ficdler
Lipót S. J. 2. Cz. Lovich I.: »Ima a jászol előtti.
Szavalja: Gróf Márta II. oszt. tan. 3. Cz. Lovich
I.: »Kip-kop alszol már?« Előadja: Emmer Magda. 4. Blaskó: »Mit adjunk a Jézuskának-?« színdarab. Előadja a fiúcsapat 5. »Levél*. Szavalják: Ott Edith IV. oszt lan. és Kuk Ilona 111.
oszt tan. 6. Papp L : »A gyermek szállást keres!Előadja a leánycsapat.
A siketnémák szegedi intezete ifjúsági vöröskereszt csoportja a róm. kath. tanitónőképző-intézet
növendékeinek közreműködésével december 20-án.
csütörtökön délután 5 órakor az intézet torna
termében karácsonyfa-ünnepélyt tart. Műsor: Szto
janovits Jenő: Karácsonyi dal. Éneklik a róm.
kath. tanitóképző-intézet növendékei. Karácsony
vers. Szavalja: Nagy Erzsébet V. a. o. int. növ
Ünnepi beszéd. Mondja: Szalma József int. hit
tanár. Karácsonykor. Szavalja: Nagy Mária V. b
o. int. növ. Rudnyánszky Gyula: Karácsonyi mese.
Szavalja: Kaufmann -Margit tanitóképző-int. IV.
oszt növ. Hints Sándor: Karácsonyi ima. Szavalja: Bakos Teréz V. a. oszt i n t növ. Mikor az
angyalka sir. Szereplők: Alé Erzsébet, Vitusz Mária, Németh Lajos, Gaál Sándor, Horváth Mária intézeti növendékek. Élőkép. Miért a sziv nagy hőn
eseng. Éneklik: a tanitónöképző-intézet növendékei. Köszönő beszed. Mondja Tilger Borbála.
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x Szilveszter-est a Ltoydban- A Szegedi Lloyd
Társulat folyó évi december hó 31-én tagjai és
tagjainak hozzátartozói részérc a társulati székház
helyiségeiben műsoros Szilvcsztcr-cstélyt rendez.
Az estélyen közreműködnek a szegedi színtársulat
művésznői és művészei. A műsort megelőzőleg
tombolajáték. Kezdete 0 és fél órakor.
33
x A Szegedi Polgári Dalárda nagy Szilveszteri
bálja a Tiszában. Jegyek a működő tagoknál kapható.
26
x A Singer-varrófény — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kiméli a szemetl
Kérje annak gyakorlati bemutatását. Siügcr varrógép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék
csillag mellett)
9

x Szentegyleti közgyűlés. A Szegedi Zsidó Szentegylet folyó hő 23-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a chevra nagytermében rendes közgyűlést
tart, melynek napirendjén egyéb tárgyakon kívül az 1929-ik évi költségvetés szerepel. Ezen
közgyűlésre az egyleti tagok ezúton is meghivatnak.
3<J6
x Hangszer legjobb, lcgolccsóbb Braun utóda,
Legszebb, legolcsóbb
Steinernál, Somogyi n. 15. Karácsonyi vásár. 211
Drucker órás-és ékszerüzlete Korzó Mozi mellett.
x Telefonon „Kéry-aulőlaxií" szám nélkül kérjen.
— A Zsidó Nőegylet divatrevüjén láttok, hogy
a mai asszony Szegeden mindennemű toalettszükMinden minőségben és szinben beszerezhető
ségletét elsőrendűen elégítheti ki. A bemutatott diSteiner J ó z s e f n é
vatcikkek ízlésben és kivitelben is elérték, sőt
ernyő(űrölporiclrpén
egyik-másik darabbal felül is multák a fővárosi
K ö l c s e y u c c a . 12. s z á m
nívót — dicsőséget hozva a szegedi magyar ipart c k c l c s o s u. é$ Tisza Lajos Körül s o r o k
ra.
A szép pizsamákat dr. Szckclyné
fehérE hirdetésre hivatkozók 5 •/• engedményben részeimnek. 42
uemü szalonja, a reggeli köntöst, egy szép háziruhát
és egy estélyi ruhát Gálnó Acél
Mária
szalonja,
a kötött sportdresszeket s' két bájos
j ékszerek
készítése
kötött trotteur-komplét
a Lampel és
Hegyi
cég, a szép cipőket a De'-Ka
Hungária cég,
az elegáns
kalapokat Steinemé
szalonja és
régi ékszerek javítása szakszerűen
Sehüeszer Magda,
az autódresszeket, ernyőket,
legolcsóbban a készítőnél
férfikalapokat, keztyüket,
sálakat a Fischer és
Pártos-cég,
az autósapkákat a
Linoleum-- aranyműves
^ Kölcsey
ucca 7- ssúm.
ipar szállította.
Kosmann
elegáns bundát és
W
A r a n y é s e z ü s t b e v á l t á s , -«a
rókái nagy Sikert arattak. Az estély fényét a
(Kérem cégemre Ügyelni!)
3
7
1
Heich Erzsi-szalon nagyszerű
modelljei emelték legjobban. A fess trotteur ruhák, a sikkes délutáni s a grandjozus estélyi ruhák és köpenyek
dicsőségére válnak ennek a már jól ismert s kedKöszönetnyilvánítás.
velt szalonnak. Az egyesület a fényesen sikerült
revüt közkívánatra valószínűleg c hó 23-án, vaMindazon rokonoknak ős a Villamos Igazsárnap délelőtt a Korzó-mozi színpadán
olcsó
gatóságnak , kartársaimnak, jóbarátaimnak,
ismerőseimnek és mindazoknak, akik felejthelyárakkal megismétlihetetlen feleségem, Széli J&nosné szül.
x Fürdőkádak 32 P-tőI, garantált minőség, Fogel
Kiss Etelka végtisztességén megjelentek én
koszorúikkal és részvétükkel fájdalmunkat,
Edénél. Takaréktár-ucca 8.
enyhíteni igyekeztek, cznton mondunk hálás
x Révész Béla tánciskolájában u j tánctanfolyaköszönetet.
mok kezdődnek. Esti csoport kedd, péntek, vasárnap este 8 órától. Karácsonyi diákkurzus. Külön
A gyászoló család.
csoportok. Magánórák. Jelentkezések naponta este
7 órától.
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Karácsonyi ajándékul vegyen egy síép festményt Freimanná!
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