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SZEGEDI FARSANG 
A Kereskedelmi Alkaimazolíak 

bélja 
A Kereskedelmi Alkalmazottak hagyományos 

leimezes mulatságukat vasárnap rendezték meg a 
Tisza-szálló nagytermében. Szá.líagu rendezőség 
Vészitette elő a bálát, a siker nem is maradt el. 
Rengeteg színes és ötletes Jelmez tarkította a bál-
termet Volt jelmez- és szépségverseny is, a jel-
mezverseny győztesei: Czollner Erzsi (pierette), 
Kovács Böbe (gomba), Hödör Piroska (hárem-
hölgy), Tóth Ica, Farkas Mária és Szívós Anci 
(irredenta-csoport), Lövi Kató (rúzs), Lövi Emma 
(bébi), Kondorossy Zsuzsa (biedermaj er), Faragó 
Olga (ördög), Molnár Eszti (fantázia). A szépség-
verseny győztesei: Bali Ica, Égerer Teri, Márky 
Pityu, Kovács Böske, Farkas Manci. A megjelen-
tekről a rendezőség a következő névsort állította 
össze: 

Jelmezesek: Kirchner Icuka, Collner Erzsébet, 
Tőrök Irma, Zombori Cica, Lőrinc Ibi, Faragó 
Olga, Eiemger Erzsi, Lőrinc Bözsi, László Karo-
lin, Pudler György, Kovács Joli, Thoman Juci, 
Martonos Veron, KomlÓ6y Zsuzsa, Molnár Ilonka, 
Farkas Marcsa. -Tóth Icuka, Szívós Anci, Tosza 
Jenőné, Török Manci Budapest, Molnár Rózsi, 
Biró Panni, Kocsis Irén, Koch Bözsi Békéscsaba, 
Nágel Jánosné Hódmezővásárhely, Erdélyi Jár' 
nosné, Hilde Sehibik, Horváth Bözsi Kecskemét, 
Hidvégy Piroska Kecskemét, Bali Anna, Kovács 
Gitta, Papp Rózsi, Lengyel Teréz, Zádori Irén, 
Molnár Eszti, Lőwi Emma, Lőwi Kata, Hirschi 
Anci, Oskó Jolán, Pálinkás Kató, Gelléri Bözsi, 
Aradi Joli. Walther Gizella, Szentirmay Gabriella 
Szolnok, ördög Tusi, Barna' Magda, Bába Manci, 
Tóth Cica, Vastag Panni, Tóth Mária. Bárkányi 
Ica, Szuhay Bözsi, Hődör Piri, Rimár Marika, Réti 
Juci, Kovács Böbe, Tóth Ilona, Csorba Ilona' Mé-
ry Karlanber, Vass Csibi, Horváth Etel, Dobra 
Erzsébet, Hajdú Ilona, Teiner Rózsi, Agócs Etel, 
Gombos Etelka, K. Tóth Erzsébet Békésgyuda, 
Bandis Sári, Hódi Jolán, Szabó Ilona Szentes, 
Lendvai Ilona, Stein Cecilia, Schuck Anna, Bó-
zsó Emilia, Ónozó Mária, Csanádi Rózsi, Barta 
Mária, Gelléri Bözsi, Bereczki Bözsike, Schwar-
zenberg Mária Gizella, Szabó Józsefeié, Szabó 
Kató, Dobó Jucika, ördög Manci, Karácsonyi 
Ella, Román Ilona Bali Manci, Szabó Nővérek, 
Ágoston Veron, Pásztor Mancika, Balázs Jucika, 
Nadobán Böbi, Nadobán Anci, Kis« Ilona, Koszo-
rús Nővérek, Gombos Ilona, Mező Juci, Mező 
Bőbe, Pintér Ilona. Szigethy Mária, Breudörfer 
Ferencné, Wolf Ferencné. Vanyó Séndorné, Tő-
rök Ildikó Makó, Kiss Ica, Csala Júlia, Molnár 
Ilona, Lipót Margit, Prenkl Rózsi, Szűcs Ilona, 
Trenka Jolán, Csiszár Panni, Faxkas Mand. Gás-
pár Margit, Prágai Jánosné, Farkas Erzsi, Hege-
dűs istvánné, Horváüi Piri, Varga Józseíné, Kon-
koly Ica, Koskó Ica, Révész Margit Hódmezővá-
sárhely, Katicsicj Malvin és Erzsike, Nacsa Sán-
domé, Nacsa Írén, Kosi Ibolyka, Pálinkás Sán-
doroé, Vetró Teri és Rózsi, Egerer Teszka, Csi-
szár Panni, Tóbiás Sári, Lovászi Mária, Szatinka 
Elza Battonya, Kéri Mária, Csányi Aranka, Var-
ga Rózsi Dorozsma, Csicsera Jud és Dobó Panni, 
ga Rózsi Dorozsma Csicsera Jud, Dobó Panni 
ég Jójárt nona. 

Az SzTK bálja, amelvet szombaton rendez-
tek meg az ipartestületben, ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg sikerült. A bál jövedelmét az 
egvesüle sportfelszerelése javára fordí t ják. 

A Lorántffv Zsuzsána Egyesölet műsoros 
vacsorája kitűnően sikerfiit, amelyet vasárnap 
este a református palota nagytermében ren-
deztek. A műsoron énekszámok és egyfelvoná-
sosok keretében Miklós Rózsa. Koncz Rózsi dr. 
Gvaraki Jenő. Szotyori Borbála. Horváth Er-
nő, Szabó Anikó. Sasbegvi József valamint 
Corja Kató és Zsuzsa szerepeltek Műsor után 
tánc következett. A nagyszámú közönség a leg-
jobb hangula tban maradt együtt a késő órákig. 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása + 4.8, a legalacsonyabb —1.4 C. A baro-
meter adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 755.6, este 754.4 mm. A levegő 
páratartalma reggel 70, délben 79 százalék. A 
szél iránya nyugati, erőssége 3—5. A lehullott 
csapadék mennyisége 05 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat; Erős északi szél, zápor-
szerü havazás, havaseső, nyugaton in-
kább eső. A hőmérséklet alig változik. 

— Móra Ferenc emlékünnepély Félegyhá-
zán. A félegyházai Móra Ferenc-Társaság feb-
ruár 10-én. vasárnap délután fél 5 órai kez-
dettel a városháza közgyűlési termében Móra 
Ferenc elhalálozásának évfordulója a lka lmá-
ból emlékünnepélyt rendez, amelyen többek 
között közreműködnek S i k Sándor, a szegedi 
egyetem tanára. M ó r a László, az Országos 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság főtitkára, 
K o v á c s n é H u s z á r Jolán i rónőés M a r ó -
t h v Jenő. Az emlékünnepély programja a kö-
vetkező: 1. Elnöki megnyitó,' 2. Emlékezés Mó-
ra Ferencről, ta r t ja Sik Sándor, 3. Elbeszélés, 
Maróthy Jenő, 4. Költemények, Sik Sándor 
székfoglalója, 5. Móra Ferenc és az asszonyok. 
(Tanulmány) , Kovácsné Huszár Jolán szék-
foglalója, 6. Versek, Móra László székfoglaló-
ja, 7. Záróbeszédet mond Mácsay Károly. 
— LIewellyn Jones levele Pálfv polgármester-

hez. L I e w el 1 y n Jones, az ismertnevü angol 
magyarbarát képviselő, aki novemberben járt 
legutóbb Szegeden, most a következő levelet 
küldötte dr. P á l f v József polgármesternek: 
„Kedves Polgármester Ur! Közel két hónapja 
kaptam meg Urmánczy Nándor u t j án kedves 
közlését, mely az én november 25-én tett láto-
gatásomra vonatkozott, amikor is jelen lehet-
tem annál a nagyon szivbe markoló szertartás-
nál, amelv az országzászlónál folyt le. Szives 
elnézését kell kérnem, hogy nem válaszoltam 
hamarébb. Köszönöm a szives jókívánságait és 
azt hiszem tudia polgármester ur, hogy én le-
szek a legboldogabb, ha módom lesz még to-
vábbiakat tenni ama nagv ügv érdekében, mely 
oly nagyon közel áll az ö n és szép városa pol-
gárainak szívéhez. Az elmúlt hónapok alatti 
szenvedése az önök honfitársainak, akik az 
igazságtalanul elszakított és Szerbia vad és 
becnelen ura lma alá helvezett terűleteken lak-
tak. borzalommal töltött el és a t ragikus ese-
mények nagy részvétet váltottak ki az angol és 
xvelszi népből, mert rokonszenveznek az őnők 
szomorú jelenével bíró nemzetével. Azért imád-
kozom. hogy az a nap. amely a magyarságot 
megváltja szenvedéseitől, ne legyen messzel 
Mély. nagv örömmel látogatnék el akkor Sze-
gedre és állnék meg a többé nem „félárbó-ra" 
engedett országzászló előtt, melv így, ahogy 
áll. az elszakított gvőnvörü városokat és or-
szágrészeket gvászol >a. Ha minden jól megy, 
mí'"c>>3n vagv iun 'usban Magvarországra ké-
szülők és hízom abban hogy megenged? né-
hánv nan^t Sze«eden tölt«eV. Fogadia íólfTván-
<ág-!m kifejezését és vagyok őszinte barátság-
gal: T T 'e-we'lvn Jones" , 

— Gvífések n M"r,''3«ottVir>nhar> A M i » r » r -
or«zá~? TPT^bnnn'-ácok Országos Srf»ve»-é"'é"ek 
szeded; csoportia 6-án. szerdán este 7 órakor 
a Munkásotthonban CFTétvezér-uera 9/) nv ' lvá-
nos szaVmai gvnlést tart. melvep az OTI-vá-
lasztásnk űgvét L á i e r Dezső titkár, a textil • 
munkások gazdasági helyzetét P i n t é r Géza 
Ismerteti. — A Magyarországi f'telmeré»; Mun-
kások Országos 5»»!ívet«á"fnek szegedi csoonrt-
ia 7-én. csütörtökön délután 3 órakor a Mun-
kásotthonban (Hétvezér-ucca 9.") tisztuiitó 
közgvü'ést tart. melyen a sutőmnnkások gaz-
daság? helyzetét K a r d i c s Kálmán szövetsé-
gi titkár. az OTT-választások ügyét L á j e r 
Dezső t i tkár ismerteti. 

— I>*ren*filt, vérszes^ny, hőemeTlredé^es rosg-
sznl evő (ryermek ktvlrnl, feíl«rfé<nek indul a 
Svábhfcffyi Szanatóriumban fTindanestV Pompás 
kegvt leve?«, napfény. Testfejlesztő torna, quarz-
fénykezelés. 

— Márk Lajos gvüiteménves kiállítása a Ti-
sza-szálló dísztermében még ma és bolnnp. 
Megtekintés diitalan. Nyitva reggel 9-től l - ig 
és délután 3—7-ig. 

— Makacs székrekedés, vastagbélkatarrus, 
puffadás , vér tolódás, anyagcserezavarok, sár-
gaság, aranyeres csomók, csípőfájás eseteiben 
a természetes „Ferenc József" keseiüviz —< 
reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve — 
rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigye-
lések tanúsága szerint a Ferenc József víz még 
ingerlékeny belü betegeknél is gyorsan, bizto-
san és mindig enyhén hat , ugy, hogy spast i -
cus obstipationál is alkalmazható. 

Sálakra csak GFB harisnyát 
minden minőségben POUftK TCStVérCHnÉl 

— Az Egyetem Barátai Egyesületének termé-
szettudományi szakosztálya értesiti tagjait, hogy 
6-án, szerdán délután 4 órakor rendkívüli közgyű-
lést t a r t Ha a jelenlevők csekély száma miatt ha-
tározatképtelen lenne, ngy a gyűlést 4 óra 30 perc-
kor tartják meg. Gyűlés helye a II. számú vegy-
tani intézet (Templom-tér) II. emeleti olvasóter-
mében. Délután 5 órakor a szakosztály előadói 
szakülést tart. Dr. B o t á r Gyula: „A glomus ca-
roticum idegei emberszabású majmokban", dr. 
G e s z n e r Mihály: „Kobalt- és nikkelsók absorp-
tiós színképe tömény nálriumthioszulfát oldatban", 
L u k á c s Dezső: „A Spathidium hyalinam Duj. 
alkata és élete cimen tart előadást. Dléselnök dr. 
M á t y á s Jenő, az előadásra vendégeket szívese» 
lát az elnökség. 

— Tűz. Hétfőn éjszaka 11 óra tá jban Ujsze-
gedre a Jobbfasor 60. szám alá hivták a tűz -
oltókat. It t van F o n t o n Sándor háza, ame ly -
nek egyik különálló helyisége nagy lánggal 
égett. A mosókonyhának használt helyiségben 
a tüzet valószínűleg gondatlanság okozta. A' 
tűz tovateriedését a tűzoltóság meggátolta. 

— A Keeskéstclepi Polgári Kőr közgyűlése. Vasár-
nap délután tartotta meg a Kecskéstelepi Polgári 
Kör tisztújító közgyűlését, melyet Kecskés István 

i elnök nyitott meg. A tárgysorozat letárgyalása 
, után tisztújítás következett, elnökké újból Keos-
| kés Istvánt választották meg, alelnökké Kéri Má-
! tyást és. Losonczi Lajost, ügyésszé dT. Hunyadi 

Jánost, titkárrá Csemy Jánost, pénztárossá Ma-
j rosi Ferencet, háznaggyá id. Pataki Józsefet 
I jegyzőkké Márki Sándort és Kónya Mihályt 
! tmm^^m^mmm^mmmmmmmmtmm^^mmmmmmmmm 

D i v a t o s fralí í í?Dfle!í 
legolcsóbban P O L l A H ITSTYFREIíMfel 

K<s Géza t-aWa 
Szeged iparostársadalmának gyásza van; hoez-

szas betegeskedés után vasárnap délben meghalt 
Kis Géra meszá* osmcrVr, aki ötven esztendőn 
át önzetlenül szolgálta az iparosság érdekeit. 
Még a legutóbbi időkig is úgyszólván minden 
ipercsmegmozdulásban rendkívül hasznos és te-
vékeny szerepet játszott Kis Géza, akit törvény-
hatósági bizottsági tagnak is megválasztottak. 
Egy esztendővel ezelőtt, betegségére való hivat-
kozással visszavcr.ult a közügyekben való rész-
vételtől, az ipartestületben sem tudott már eljár-
ni, ahol pedig azelőtt naponkint megfordult és 
önzetlenül dolgozott az iparostársadalom érdeké-
ben, tanácsokkal szolgált mindeniltt tevékeny-
kedett, ahol közügyekről volt szó. Egy eszten-
dővel ezelőtt súlyos beteg lett, nem hagyhatta el 
lakását, de egy pillanatig sem szűnt meg érdek-
lődni a város és az iparosság ügyei iránt. 

S-hbántalmak kinozták a 70 éves Kis Gézát, 
a mult héten már riasztó hirek terjedtek el, hogy 
állapota súlyosra fordult. Kis Géza állapota mind 
aggasztóbb lett és vasárnap délben szenvedéseitől 
megváltotta a halál. Halála őszinte, mély részvé-
tet keltett, Kis Gézát mindenütt ismerték és be-
csülték. Az iparosság Kis Gézát a maga halottjá-
nak tekinti, az elöljáróság, valamint a szakosz-
tály vezetői testületileg jelennek meg temetésén, 
mely kedden délután 3 órakor lesz a zsidó teme-
tő daterméböl. Kis Géza halálát kiterjedt rokon-
sága gyászolja, az önzetlen munkásságu iparos-
vezetőt az egész város részvéte kiséri utolsó út-
jára. 


