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Az egyetemes diák-imanapot, amelyet minden
év februárjának második vasárnapján rendez az
Egyetemi cs főiskolai Hallgatók Keresztyén Világszövetsége, a World Student Christian Federation
az egész világ csaknem valamennyi egyetemén és
főiskoláján, a szövetség szegedi csoportjának tagjai ma, vasárnap délután 4 órakor tartják meg a
Központi Egyetem jogi kari III. számú tantermi
ben (II. emelet) Buday György Pál joghallgató
clnőklésével. A szövetség, amelynek célja a tiszta
krisztusi kcrcsztyénségnek az egyetemeken nevelt
vezető osztály utján az egyéni, családi, társadalmi,
nemzeti és nemzetközi életbe való bevitele s
amely az öt világrész számtalan egyetemén többszázezer tagot számlál együttvéve, czévben különösen a faji cs felekezeti problémák keresztyén
megoldását igyekszik tagjaival megkerestetni. A
szövetség magyar osztályának, a Pro Christo Magyar Diákszövetségnek részéről Schulek Tibor titkár cs Сне ma Ilona közgazdaságtudományi kari
haligatónö, titkárnő vesznek részt a szegedi összejövetelen.
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Tokió, február 16. Az elmebetegek kórházában tüz keletkezett, melynek során 11 beteg elevenen elégett, hét ember eltűnt. A tüz
alkalmából szivetrázó jelenetek játszódtak
le. '.-1 betegek a lobogó lángok között
kiabáltak, énekeltek
és örült kacajjal
jogadták
a
mentésülcre
siető tűzoltókat.
A lángok átcsaptak a szomszédos katonai iskolára, ahol 100
ezer kötetből álló értékes könyvtár a tüz
áldozatául esett.
is, az ágy alatt is, a kanapé alatt is, szalmatörek
cs fosztott toll közt s ami könyvkedvelő teremtése van a jó Istennek, a kőnyvskorpiő és a patkány közt, az mind otthagyta a nyomát
Volt
könyv, amelynek csak a tábláját hagyta meg a
pocok és volt könyv, amelynek nyolc ivét tizenhét helyről szedtem össze. Valami kétszáz éves
latin salabaktcr, finn mitológia, nagyszerű rézmetszetekkel, nagyertekü ritkaság, többet kaphatott
volna érte, mint egész évi nyugdija volt.
VI.
A nádlclcjü félház tenyérnyi udvarán volt a temetés, zuhogó esőben, a koporsótól őt lépésre
szemétdomb, rothadt kukorica szárból ágyazva,
palló a sárba, hogy a halottvivők ne káromkodjanak olyan nagyon, mikor a koporsót kiviszik
az uccára, a nyitott kapuban két öreg asszony,
rongyos kolduskák, sopánkodnak a világ folyására, — akkor is spanyolos idö járt — s azt mondja az egyik:
— Tudja Ielköm, ha legalább kolerát vagy valami dögveszödelmct adna már az a fölséges úristen, hogy halottmosogatónak elvihetne magátaz
ember valamőre...
Tudós, akinek a néplélckben való cs hálás volt
a mestersége, soha stilusosabb környezetben nem
hagyta még el a világot
VII.
.Mindezt pedig azért elevenítem most föl, hogy
megkérdezzem: lesz-e valahol, valamikor a legnagyobb magyar folkloristának valami kis emléke a szülővárosában? Egy kis mellszobor, egy
relief, vagy legalább egy márványtábla? Valamelyik nagyszavu embere, vagy vczctőtcstülcte a
városnak, kezébe vehetné a dolgot
Ha már szégyelnünk kell magunkat a jövendő
ciött az utolsó magyar sámán életéért, haláláért,
legalább emléke legyen javunkra szóló enyhítő
körülmény.
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(Budapesti
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telefon
jelentése.)
Szombaton az egész időjárásfronton enyhülés
jelentkezett. A Balkánon megkezdődött az olvadás, különösen Szerbiában élénk tempóban.
A hőmérséklet nálunk is magasabbra szállt,
bár a Meteorológiai Intézet még mindig rtem
jósol tartós és rohamosabb felmelegedést.
A Már. vonatain
a vonatok számát 30 százalékkal redukálták. A
déli vasúton ma délután indult Budapestről az
ideiglenes szünetelés óta az első vonat. A Rivieraexpress utasai, akik Székesfehérvár környékén voltak kénytelenek vesztegelni, ma reggel érkeztek
Budapestre.
A Meteorologiai Intézet
jelentése > Hazánk keleti felében a hőmérséklet
tegnap a fagypont felé emelkedett. Maximuma
Egerben és Tarcalon -j-6 fok volt. Keleten is
gyengült a fagy és —10 fok Celsiust már csak
Magyaróvárott ért el. A Dunántul nagyobb havazások cs viharos szelek voltak. Veszprémben 20
mm. volt a csapadék. A hóréteg vastagsága ennélfogva e tájakon az egy métert is eléri. Keleten
jóval kevesebb esett cs a csapadék csö alakjában
is előfordult. Budapesten délben a hőmérséklet
0 fok Celsius volt.
Jóssal: Havazások cs az ország keleti felcben
hösülyedés várható.

Fényes
tartották m m szombaton
a monza-bálat
Hagyományos és fényes külsőségek kőzött
zajlott 1c szombaton
este a M I E F H O E
Menza-bálja a Tisza-szálló nagytermében, amelyet ez alkalomra teljesen megtöltött a közönség. A gondos rendezőség mindent megtett
a bál sikere érdekében, amely nem is maradt el.
Megjelent a bálon a közéleti előkelőségek
közül dr. Somogyi
Szilveszter polgármester,
valamint dr. Polner Ödön egyetemi tanár, a
jogi kar dékánja.
A rendezőség ötletes meglepetésekkel kedveskedett a megjelent hölgyeknek. Már az
éjféli órák előtt a legkitűnőbb hangulat alakult ki, ami csak fokozódott. A nagy siker
után Ítélve az idei menza-bál is egyik kiemelkedő mulatsága volt a báli szezonnak. A megjelentek a kora hajnali órákig maradtak
együtt a legjobb hangulatban.
A rendezőség a megjelentekről a következő névsort bocsájtolta rendelkezésünkre:
Asszonyok: Goldmann Ignátzné, Rosenstock Sándorné, Rosenberg Izidoruc, dr. Bach Imréné, özv.
Fried Gcrsonné, Lőwy Emiiné, Rosmann Dávidnc,
özv. Halász Simonné, Landesberg Sándorné, dr.
Basch Fercncné, dr. Bcdő Imréné, Singer Istvánné, dr. Reiszné, dr. Schultz Károlyné, Wilheim Albcrtaé, Winter Emiiné, Ligeti Lipótné,
Czeizler Lajosné, Fodor Miklósné, Reinhoffer
Jözsefnc, Schlisscr Jcnőnc, Pálfy Ferencnc, Popper Dezsőné, Gál Stiksáné, Katona Andorné, Rózsa
Lajosné, Csillag Istvánné, Auslcnder Sándornc,
Kroon Dcnesné, Rudolf Ernőnc, Vajda Sámuelnc,
Breier Imrénc, Hoffmann Hugónc, Baucr. Józsefné.
Leányok: Czeizler Márta, Fodor Mid, Farkas
Ella, Weisz Margit, Schlisser Magda, Marton Lenke,
Singer Irén, Günsler Rózsa, Gichner Manci, Feuer
Lívia, Kecskeméti Rózsi, Vida Adrienne, Erdély;
Borcsa, Goiten Livia, Újhelyi Anna, Gál Edith,
Gál Magda, Gnttmann Teri, Bárd Piroska, Rózsa
Jutka, Csillag Magda (Makó), Auslendcr Lili (Szentes), Stőssel Zsófia, Mülhoffer Margarett, Leouard
Margit, Horváth Klári, Képiek Eva, Hechs Ágnes. Vajda Edith, Strasser Margit, Czinner Marícune, Czinner Márta. Czeizler Ilona, Hoffmann

A Mctcorologíai Intézet
este 10 órakor
a kővetkezőket jelenti: Hazánkban a Dunántul
-—3 fokkal enyhült a fagy, de még így is —5 és
cs — S fok Celsius közt van, a Tiszántúl azonban
már észrevehető az északkeletről leáramló hideg
hatása, igy Debrecenben a tegnap esti -¡-.3 fok
helyett szombaton este —1 fok Celsius a hőmérséklet. Havazás csak itt-ott l'urdult elő kevés menynyiségben. A szelek megszűntek.
Prognózis: Helyenként, főleg délnyugaton, keres
havazás és az ország keleti felében hösülyedés
várható.
Németországban
az elmúlt éjszaka mindenütt havazott. Berlin belvárosában a hő magassága 13 cm-, a külső kerületekben 22, a városonkivüli távolabbi körzetben
helyenként 32. A fagy majdnem mindenütt enyhült, ami az erős felhőzetre vezethető vissza,
amely csökkenti a földfelszín hőkisugárzását. A
hivatalos meteorologiai állomás megfigyelései szerint nincs kilátás a fagy további enyhülésére.
Prágából jelentik:
A cseh vonalakon
a helyzet továbbra is kritikus. A hóesés miatt »;
legutóbbi napokban támadt nagy zavarok nemri
csökkentek. A vasutigazgatóság ennek következtében elrendelte hétfőtől kezdve ujabb 24 gyorsvonat
közlekedésének megszüntetését. Legsúlyosabb a;
helyzet a pozsonyi körzetben, ahol a vasúti forga«-1
lom teljes megszűnésétől tartanak.

Ica, Bauer Zsuzsa, Kardos Blanka (Makó), Rosenberg Kató, Holló Lili, Ehrenfeld Lici, Vass Klári,
Székely Klári (Budapest), Szemere Piroska, László
Erzsébet, Vágó Vera, László Ilonka, Fried Margit,
Burger Boriska, Szabó Magda, Oblatt Erzsébet,
Hammer Margit, Rosmann Böske, Rosenfeld Böske,
Iiollcnder Rózsi, Halász Lili,
Schwartz Bözsi,
Szabó Rózsa, Bihari Böske, Ney Bözsi, Farkas
Margit, Kálmán Kató. Morvay Boriska, Wciszber.
ger Klári, Eidus Lili, Basch Eva, Fürst RózsiJ
Kemény Magda, Vida Adrienné, Pollák Lili, Radó
Aliz, Ligeti Olga.
A bálon Ausländer Lili gyönyörű toalettben jeleut meg. A bársonyszallagos
rózsaszín
stílruha
általános fcltüncst keltett. A fényes és pazar K-j
állítású toalett a francia divatkőltészet legújabb•
remeke. Ausländer Lüi toalettjét értesülésünk ezt*
rint Rosenbergné budapesti divatszalonja, a legelőkelőbb magyar társaság divatterme készítette.
A megjelent hölgyek Ízléses toalettjeinek oroszlánrésze Ecker Nővérek szalonjából került kiEidus Lili csipke tüllruhája, Gál Edit és Szabó,
Magda habszerü pompás fehér tüllruhái, Holló
Lili braséruhája, Vass Klári stielruhája és Kecskeméti Iiózsi leheletszerű muszlinruhácskái, mind
egy-egy pompás virágszál abban a gyönyörű csokorban, amelyet a sok szép leány és ruha alkotnak.
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