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meg. A törvény érteimében a közszolgálati 
alkalmazottak tudvalevően nove'mber 1-étől 
{kezdve részesülnek a fölemelt háborús segély-

ében, de a fölemelt háborús segélyt adminisz-
trációs nehézségek miatt még nhm utálták ki. 

— Megalakul Szegeden a radikális pol-
gári p á r t Az országos radikális polgári párt 
szegedi csoportjának megalakítása végett 
szükkörö, bizalmas értekezlet lesz a Kass-
sakktermében 32-én, hétfőn este 9 órakor. A 
párt minden valószínűség szerint deee'mbe ír-
ben ta r t ja alakuló gyűlését, amelyen részt 
vesz Jászji Oszkár is. 

— El jegyzés . Tamás Rezső szegedi hirlapiró-
társunk vasárnap tartja eljegyzését Kisteleki 
Ibolyával, Kisteleki Ede iró leányával. 

— Megalakul a szegedi lakáshívatal . A 
.belügyminiszter legutóbbi lakásrendelete ér-
leimében tudvalevőleg minden törvényható-
iság lakáshivatalt állít föl a vitás kérdések 
•elintézésére. Ez a lakáshivatal -közelen meg-
kezdi a működését ,Szegeden is. Hétfőn közzé 
fogják tenni a bizottság tagjainak névsorát. 
A bizottságban negyven bérlő és negyven 
háztulajdonos fog helyet foglalni. 

— A feminis ták választójogi ér tekezlete . 
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor t a r t j ák a fe-
ministák a városháza közgyűlési ter'mében 
választójogi értekezletüket. íSzótiokok: Dr. 
'Diicínes Valéria kiváló szoeiólogus. Móra Fe-
renc iró, dr. Pap Róbert ügyvéd, Berger Vil-
ma, dr. Becsey Károly ügyvéd. 

— Olcsó cipőt k a p u n k . . . A szegedi köz-
élelmezési hivatal bőripari osztálya, a 
ímely Rákos Árpád vezetése alatt elis-
merésre méltó , 'munkát- produkált már 
eddig is, most megszaporította eredményes 
munkái szá'mát. Amellett, hogy a szegény 
iskolás gym'mekek részére 30.000 pár cipőt 
csinált, a fel'nőtt lakosságról sem feledkezett 
meg, Több ezer pár zsevró- és box-eipőt ké-
szít a közélelmezési hivatal bőripari osztá-
lya, amely a cipőket páronkint 40—'44 koro-

nájával fogja kiárusítani. Megtörténhetik, 
(hogy svájci cipőket is kapunk. A kormány 
ugyahis ÍOO.OGO pár férfi és női cipőt szerez 
he Svájcból és ezeknek egy részére bejelen-
tette igényét a -szegedi közélelmezési hivatal 
ás. A férfi cipők 160—'70, a női cipők pedig 
'70—80 koronába fognak kerülni, ha esetleg 
{jut belőlük Szegednek. 

— Halálozás. A szegedi tanítói karnak gyásza 
van; meghalt B\enák Sándor szilléri tanító 53 
éves korában. A tanítói pályán 33 éven ke-
resztül működött szeretettel, nagy szorgalom-
mal. Hjatólát felesége: Czipner Jolán és lánya 
siratják. Te'metése hétfőn délután 3 órakor 
lesz a Bihari-utca 1. számú gyászházból. A 
't-anitóság nevében a temetésen hantos Béla 
igazgató-tanitó mond beszédet. 

— A Gyermektanulmányi Társaság nyil-
vános ér tekezlete . Kiválóan érdekesnek Ígér-
kezik a Gyermektanulmányi Társaság va-
sárnap délutáni nyilVáncs értekezlete. Ugy a 
-szülők, mint a napisajtó részéről sokszor hal-
lunk panaszokat a mai -nevelési és oktatási 
rendszer ellen. Az egyik előadó Fülöp Jó-
zsef, ki mint- gyakorlati pedagógus is kivá-
ló, ezeknek a panaszoknak kíván részben szó-
szólója lenni. Másrészt azonban.- kétségtelen, 
i'iogy a mai iskola is, 'hívőkre és védelmezők-
re fog találni. A különböző vélemények meg-
vi ta tása mindesetre hasznára lesz -a nevelés-
tanitás ügyének. A második előadó Horovitz 
Jakab is rendkívül fontos tárgyat fejteget 
előadásában. Régóta hangoztatják, hogy a 
gyei'm-ekek nevelése s tanítása Valóban ered-
ményes csak akkor -lelhet, hogy ha figyelem-
mel vagyunk a gyermekek egyéniségére.' 

iSajnos, ez a fontos követelmény min-dezideig 
.vajmi kevés figyelemben részesült. A szegedi 
gyermektanulmányi társaság felkérésére oly 
egyén fogja, ezt a tételt fejtegetni, ki mint. 
(kiváló gyakorlati 'munkás ennek a fontos elv-
nek ikeresztülvihetőségét már beigazolta 
-azokkal a -szép eredményekkel, melyeket ta-
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Vasárnap. 

A szenzációk szenzációja I 
Páratlanul! álló nagy dráma. 

í 
nagy drámai játék 4 felvonásban. 

A főszerepben, 

Magda Sanja. 
A megrendelt jegyek legalább egy órával az előadás 
kezdete előtt átveendők. Az azon Ideig át nem veti 

jegyek eladatnak. 
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Előadások pénteken és szombaton 5, 7, és 9, 
vasárnap 2 fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 
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nitvá,nyainál e tekintetben elért. iA Harma-
dik előadó dr. I)lenes Valéria lesz. aki a 
gyermektanulmányi társaság által fentartott 
/anyák iskoláját is'merteti. iA nyilvános érte-
kezleten bárki megjelenhetik és a tárgyhoz 
(hozzá i® szólhat. Belépő dij nincsen. Az érte-
kezlet a városháza közgyűlési ter'mében lesz 
is fél 5 órakor kezdődik. 

— Egy millió korona a rokkantaknak az 
árdrágítókWagyonábób Budapestről jelentik: 
jA belügyminisztérium rendőri /büntető osz-
tályában tizennégy tisztviselő foglalkozik az 
árdrágátási akták feldolgozásával. A belügy-
'niimszterinm elé -fölebbezés- -folytán kerülnek 
az ügyek. iA mult esztendőben ötszázötven-
ezer árdrágí tás és hadi kihágás történt az or-
szág területén. Az elkobzott élelmi-szerek ér-
tékének négyötöde a rokkantak segélyalap-
j á t illeti. Eddig égy rríilluhiál több az az ösz-
szeg, amely az árdrágítóktól és az elkobzott 
élelmiszerek értékéből a rokkantak .segélye-
zésére jutott. A hadigondozó hivatal ezt az 
összéget a rokkantak segélyezésére fordítja. 

— A katonák meleg ruhaneműjére meg-
indított gyűjtés folytán utólag a következők 
adakoztak a főispáni hivatalban : Szász Ernő 
100, Deutsch Zsigmond 10, Reic'n Sándor 25, 
Szűcs Béia 100, Gál Kálmán 25, Szarvady 
Lajos 20, Hutter Károly 100, Pataki János 10, 
Kecskeméti Antal 50, Grósz Henrik 20, Milkó 
Vilmos és fiai 50, Schaffer Vilmos 20, Kátai 
László 50, Reöck Iván 50, Vajda Béláné 10, 
Bohn Józsefné 100, Rózsa Béla 100, Borbély 
József 20, dr. Falta Marcel 20, dr. Sziráky 
Gyula 40, Weiner Miksa 25, Magyar Kender 
és Lenipar r. t. 300, Szegedi Kézmüvesbank 
100, Lővvy Samu 20, Felebaráti Szeretet Szö-
vetség 500, Sugár Sándor 50, Magyarországi 
Központi Leszámoló Hivatal 300, Szikra Ma-
gyar Gyujtógyár R. t. 200 korona. Az adomá-
nyokat folytatólagosan közölni fogjuk. 

— Meghívó. A Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület Alföldi Kiókegyesülete folyó évi 
november hó 13-án délután 4 órakor a vakok 
ujszegedi intézete tanácstermében választ-
má-nyi ülést tart , melyre az igen tisztelt vá-
lasztmányi tagok 'minél számosabb megjele-
nését ez uton is tisztelettel kéri az elnökség. 

— Tolvaj gyermeklány. A Szegedi Ke-
reskedők Egyesületének Beszerzési Részvény-
társasága raktárhelyiségébén fagyoskodó 8—9 
éves kisleányt találtak pénteken reggel az al-
kalmazottak. Munkaközben mozgást hallottak 
a szén felöl. Azt hitték patkány, vagy más be-
szorult állat, hát odamentek a lámpákkal. Leg-
nagyobb meglepetésükre aztán a kisleányt ta-
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beálltával védekezzünk a szél és zord idő-
járás káros hatása ellen. Az érzékeny bőr 
fölfuvásának a legbiztosabb ellenszere a 
Diana alabástrompuder és a Diana-arc-
krém. Előkelő, szép, matt teintet ezen 
csodás bőrápolószerek használata által 

érhet el. A Diana-készitmények a 

l e g s z e b b 
rózsás, hamvas arcbőrt idézik elő, a bőrt 
bársonyosan puhitják s a bőrnek e fiatalos 
tulajdonságait tartóssá teszik. A kozme-

tika legkiválóbb 

a j á n d é k a 
ez a két csodaszer, mely a modern nő 
pipereasztaláról nem hiányozhat s a női 

szépségápolás elemi kelléke. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 

D i a n a K e r e s k e d e l m i R f . 
Budapest, V. Nádor-utca 6. 


