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— A kormányzóné segélyakció }a. Vasárnap 
közöltük Horthy Miklósné felhivását a ma-
gyar tásadalomhoz, amelyben a kormányzóné 
bejelentette, hogy az idén is megindít ja nagy-
szabású segélyakcióját. A visszaélések meg-
akadályozása érdekében nem adnak ki gyüj-
tőiveket; testületek, á l lami hivatalok, vállala-
tok saját kebelükön belül gyűjthetnek, magá-
nosok közötlí gyűjtésre azonban senki sincs 
fel jogosítva, adományát mindenki közvetlenül 
küldheti az akciónak. Csekklapok a levélhor-
dóktól költségmentesen igényelhetők. A kor-
mányzóné cimére küldött segély kérvények 

borítékjára feltűnő helyen rá kell irni: „Se-
gélykérés". A kérvényekhez nem kell semmi-
féle okmánvt csatolni. A vidéki kérvényeket 
november 20-ig a területileg illetékes főis-
pánhoz kell benyújtani, vidékről nem lehet 
kérvényeket közvetlenül az akcióhoz küldeni. 

>— Munkások kulturdélutánja. A szegedi 
szervezett munkásság kulturszervei 24-én, va-
sárnap délután 4 órai kezdettel az ipartestü-
let nagytermében kulturdélutánt rendeznek. 
A műsoron szerepel a Munkásdalárda, a Mun-
kás Testedző Egyesület mandolinzenekara, a 
férfi és a női tornászcsapat. A Munkásszin-
pad tagjai ezúttal dr. B e r e z e l i Károlynak, 
a k i tűnő irónak „Útitársak" c imü darabját 
adják elő, azonkivül szavalatok és énekszámok 
szerepelnek a műsoron. Kiemelkedő eseménye 
a kulturdélutánnak K é t h l y Anna ország-
gyűlési képviselő szereplése, aki „A kultur-
szervek feladatai a munkásmozgalomban" ci-
mén tart előadást. A kulturdélután jövedelmét 
a Munkásotthon téli fűtőanyagának beszerzé-
sére fordítják. 

iratkozzék be 
a Délmagyarország 

— Gyújtogatás a Horváth Mihály-uccában. 
Tegnap este kilenc óra tájban tüz ütött ki Ré-
pás János Horváth Miháiy-uccában levő sző-
nyegszövő üzemében. A kivonult tűzoltóság 
a tüzet rövidesen eloltotta, a kár jelentékte-
len. A tüzvizsgálat szerint a tüzet szándékos 
gyújtogatás okozhatta. A rendőrség a nyomo-
zást megindította. 

Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— ELŐADÁSOK. Az Egyetembarátok Egyesü-
letének természettudományi szakosztálya szerdán 
délután 5 órai kezdettel az általános vegytani in-
tézet előadótermében (Templom-tér) szakülést 
tart. A szakülés tárgysorozata a következő: dr. 
Kiss Árpád: Az oldatok elnyelési színképére vo-
natkozó vizsgálatok főbb irányai, dr. Gerendás 
Mihály: A kobaltchlorid sósavas oldatainak el-
nyelési színképéről, dr. Czeglédv Domokos: A ko-
balti komplexek elnyelési színképéről Varga 
Éva: Isochinolin származékok elnyelési színké-
péről. Üléselnök: Herke Sándor. 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7. 

— Serdülő f iuknak és leányoknak adjunk 

hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor 

egy-egy kis pohárnyi természetes „Ferenc Jó* 

zsef" keserüvizet, mert gyomor-, bél- cs vér-

tisztitó hatásának gyakran igen fontos ered-

ményeket köszönhetünk. Kérdezze meg orvo-

sá t 

Selyem fehérnemiiek 
és pongyolák, készen és rendelésre választékosan 

•ztcheny'.fc, 
17. unio l ag 

: Pofiak TesiuMneiwas .̂ 

— A DMKE igazgatósági ülése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga-
tósága és elnöki tanácsa 27-én délután fél 6 óra 
kor az egyesület üléstermében együttes ülést tart, 
amelyre az igazgatóság és elnöki tanács tagjait 
megjelenésre felkéri az elnökség. 

— Kényelmes ruházkodás. Nem kell külön uta-
kat tennie, saját otthonában zavartalanul válo-
gathat, ha megbízható, tartós szöveteket akar 
venni. A T r u n k h a h n posztógyár önnek is 
szállítja ruhánként angolosan gyártott szingyap-
juszöveteit. Kérje költség- és kötelezettségmente-
sen a mintákat: Budapest X I , Lenke-ut 117. 

VirovayRóbert 
filharmonikus körletben játszik. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 1 hin-
tókovács, 1 géplakatos, 1 épületlakatos, 1 köszö-
rűs, 2 bádogos, 2 vasesztergályos, 1 órás, 8 vil-
lanyszerelő, 2 asztalos, 2 parkettasztalos, 1 fa-
esztergályos, 2 bognár, 6 kosárfonó, 1 füszerke-
reskedő, 1 kötélgyártó, 6 szabó, 4 cipész, 1 ma-
gyar szűcs, 1 borbély, 1 kazánfűtő, 5 kifutó. Nők: 
2 koppasztónő, 1 hölgyfodrásznő, 1 szövőgyári ti-
lolóleány, 2 kifutóleány, 2 dobozkészitőnő, 3 
rongyszőnyegszövönő, 1 kötszövőnő, 1 gyakorlott 
orsózóleány. Hadigondozottak részére fenntartott 
munkahelyek: 1 lakatos, 5 posztógyári munkás, 1 
kártolómester, 1 éjjeliőr, 1 kazánfűtő, 8 szövő-
gyári napszámos. 
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Áícjyai Hubert Pál 
— államtitkár 

Budapest, október 19. A kormányzó a ke-
reskedelmi és iparügyi miniszter előterjeszté-
sére Á l g y a i H u b e r t Pál dr-t, a fővárosi 
közmunkák tanácsának alelnökét, a kereske-
delmi minisztérium személyzetének létszámá-
ba miniszteri osztályfőnökké kinevezte és ne-
ki az ál lamtitkári cimet adományozta. 

— o o o — 

Egy puskáért — egy ház 
London, október 19. Dahariában, ahol na-

gyobb arab csoport a rendőrséget megtámadta 

és kifosztotta a rendőrség épületét, az angol 

csapatok megtorlásul három, házat dinamittal 

felrobbantottak és megkezdték a falura kive-

tett 2000 font pénzbírság behajtását termés-

ben és állalokban. További házakat jelöltek ki 

felrobbantásra, ha az elrablott puskák záros 

határidőn belül nem kerülnek meg Minden 

egyes elrabolt ouskáért egy házat robbantanak 

fel. 

Meteg, hibát an női nadrágok 

P 2.50 
gyönyörű színekben, 

nagy választékban 

BECSEI, 
K'auzál tér 3. 

MAKÓ x. 20. 
A miniszter uj eljárást rendelt el a Király-te-

metkezési intézet ügyében. A makói temetkezési 

vállalatok és a reformáus egyházzal társasviszony-

ban működött Király József-féle temetkezési vál-

lalat között évek óta és több fórum előtt folyó 

harcban uj fordulatot jelent az iparügyi minisz-

ternek most Makóra érkezett leirata. A miniszter 

elé vitt probléma az volt, hogy Király József 1933-

ban kiadott iparengedélye érvényben van-e? Az 

iparügyi miniszter ebben a kérdésben uj eljárást 

rendelt el, amelynek során azt kell megállapí-

tani, 1935-ben gyakorolta-e Király József egyéni-

leg iparát, mert a miniszteri leirat szerint az 

1933-ban kért és kiadott iparengedély csak 1935-

ben emelkedett jogerőre és igy annak érvényes-

ségi határidejét ettől az időponttól kell számítani, 

viszont a református egyházzal valói társasipar 

gyakorlás 1936-tól kezdődik. 

Arcképlcleplezcs. A Zrinyi-uccai óvodában 

ma délután leplezték le Montagné Galamb Vilma 

óvónő arcképét. Montagné Galamb Vilma az óvoda 

létesítése óta 38 éven át működik ennél a kisded-

óvónál. 

Uj kut épül a rákosl tanyaközpontban. A rá-

kosi tanyaközpontban a Közegészségügyi Intézet 

által megrendelt tízméteres zárt szivattyúkat épí-

tését megkezdték. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 

Braunbergen Vilmos Csillag Magdolnával. Házassá-

got kötöttek: dr. Török Lajos Imre Tóth Gizellával, 

Brand Jenő Gomba Franciskával. Elhaltak: Mar-

kovics Tivadarné Balázs Rozália Julianna 53 éves 

(Tavasz-ucca 18.), Pázmán Veronika 9 hónapos, 

kunágotai lakos, Békési Pál 6 éves, mezőhegyesl 

lakos a kórházban, Hernekker Antal 61 évos 

(Miklós-ucca 3.). 

Hitelsérté6ért bezáratta testvérét. S z a b ó Jó-

zsefné, Gyulai Anna makói asszony 1935-ben Püs-

pökleién hagymatermelésre 1300 négyszögöl föl-

det bérelt Szabó Imrénétől. A hagymatermeléshez 

szükséges tökét testvérétől, Gyulai Pétertől kérte 

köl-sön. Közben a hagymatermelés balul ütött ki 

s Szabóné az egész termést eladta, anélkül azon-

ban, hogy a termeléshez kapott 612 pengő köl-

csönt visszafizette volna testvérének. A kölcsön-

vétel alkalmával egy kis háza is volt Szabónénak, 

amit azonban elárvereztek s igy Gyulai Péter a 

kölcsönadott összeget nem tudta testvérén behaj-

tani. Hitelsértés cimén bűnvádi feljelentést tett 

ellene, a mai tárgyalás alapján a törvényszék bű-

nösnek is mondotta ki Szabó Józsefnét s egy-

havi fogházra Ítélte. 

A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 16.4, a 
legalacsonyabb 2.0 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 774.2, este 771.0 mm. 
A levegő páratartalma reggel 95, dél-
ben 43 százalék. A szél iránya észak-
nyugati, erőssége 1. 

A Meteorologiai Intézet jelenti estej 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Gyenge lég-
áramlás, több helyen reggeli köd, né-S 
hány órás napsütés, a nappali hő-i 
mérséklet alig változik, éjjel a keleti [ 
megyékben sok helyen fagy. 
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