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s-j Imccs főispán felhívása a hadgyakor- ^ 
latra bevonultak segélyjogosultjaihoz." Vitéz 
I m e c s György főispán fontos lelkiismereti 
ügynek nyilvánította a hadgyakorlatra behi-
vottak segélyjogosultjainak igénymegállapitási 
sürgősségét és a segélyek haladéktalan fo-
lyósítását. Ezért ilyen értelemben járt el a 
városi népjóléti ügyosztályán, mint ahol a 
segélyigénylők jogosultságát vizsgálják ki. 
Egyben felhívja azokat a segélyigénylőket, 
akiknek ügyintézése bármi okból késne, hogy 
panaszaikkal személyesen keressék fel hiva-
talában, bármely nap délelőtt a hivatalos 
órák alatt, hogy a főispán rövidúton intéz-
kedhessék az elintézés dolgában. 

Csckcv professzor előadásai a budapesti 
szabadegyetemen. A budapesti ' Pázmány 
Péter-tudományegyetem és a Székesfőváros 
Népművelési Bizottsága közös rendezéséhen a 
szabadegyetemi előadások során szerepel dr. 
C s c k c v István szegedi egyetemi tanár, a 
jog- és államtudományi kar dékán ja, öt más-
fél órás előadást tart szomhatonkint este fél 
7-tő! 8-ig az egyetem bölcsészeti karán Észt-
országról. Csekcy professzor előadásait 15-én 
este kezdi öreg, a néprokonsági napon, amikor 
Észtországban, Finnországban és Magyarorszá-
gon ünnepélyeket rendeznek a nemzelrokon-
sági eszme ápolására. 

T e l e v a n a város, 
szerencsés emberekkel, akik 
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— A szegedi felsőipariskolán faipari tagozat 
felállítását kéri a kamara. Ismeretes, hogy a 
szegedi állami faipari szakisko' i ebben az 
évben megszűnt. Az iskola működési ideje 
alatti évtizedekben az asztalos és famegmun-
káló ipar színvonala Szegeden és a kamara-
kerületi városokban igen magas fokra jutott, 
amelv az .iparosság gazdasági helyzete terén 
is éreztette jótékony hatását. Ezeknek a ta-
pasztalatoknak alapján az érdekeltség jfjgos 
aggodalommal tekint a jövő iparosgeneráció 
kiképzése és szakmabeli továbbképzése elé. A 
szegedi kereskedelmi és iparkamara a faipari 
szakiskola megszüntetése folytán azt kérte a 
vallás- és kSzoklatásügvi minisztertől, hogv 
a szegedi felsőipariskolában létesítsen faipari 
tagozatot. Ennek a tagozatnak a felállítása 
annál inkább biztositható volna, mert a 
felsőipariskola régi épülete, amelv most nincs 
elfoglalva, a faipari tagozat céljaira minden 
tekintetben megfelelő. A kamara felterjeszté-
sében foglaltak támogatására az iparügyi mi-
nisztert is felkérte, aki most válaszában kö-
zölte. hogv a kérelem érdekében pártoló át-
iratot intézett a kultuszminiszterhez. 

{Kötöttáruban legnagyobb 
választók, cgósx finomban Is 

\ a tctyércég táblás 

Borosnál 
— Berecz János emléke. A Mensa Arademi-

fa Publica igazgatóságához, özvegy Gölz lg-
nátzné. sz. Berecz Mária és Berecz Róbert, az 
elhunyt dr. Berecz János egyetemi tanár test-
vérei 500 pengőt juttattak el azzal a kéréssel, 
hogy az összeget az igazgatóság legjobb be-
'átása szerint használja fel a menza támoga-
tására szoruló egyetemi hallgatók segélyezé-
sére. 

— Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egye-
sülete vasárnap délelőtt fél 12 órakor saját 
helyiségében a magyar Felvidék visszacsato-
lásáért ünnepélyes taggyűlést tart, amelyre a 
tagokat ezúton is meghívja. 

— Az iitő életmód következtében jelentkező ba-
joknál, különösen renyhe bélmüködésnél, arany-
eres bántalm;iknát és emésztési zavaroknál, reg-
gelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes 
..Ferenc József" kcscrüvizzel igen jó eredménye-
ket lehet elcrni. Kérdezze meg orvosát. 

•— A szegedi kamara üdvözlete a minisz-
terelnökhöz. Vitéz I m r é d y Béla miniszter-
elnök rádióbeszéde alkalmából a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara az alábbi táviratban 
üdvözölte a miniszterelnököt: „Nagyméltóságú 
Imrédy Béla miniszterelnök urnák Budapest. 
Nemzetünk történelmi jelentőségű napjaiban 
Nagyinéltóságod és munkatársai hatalmas 
erőfeszítéseinél teljes egyetakarással és ren-
díthetetlen bizalommal állunk. Kerületünk 
gazdasági életének minden tényezője, iparo-
sok és kereskedők egységes lélekkel sorakoz-
nak Nagyméllóságod mögé. hogy n magyar 
feltámadást diadalra vigyük. Szegcdi kereske-
delmi és iparkamara." 

Doktorráavatás. B a r t a Istvánt Ur. 
Barta Dezső fiát — ma délben avatják az ál-
lamtudományok doktorává a szegedi Ferenc 
József tudományegyetemen. 

— Ingyencukor-akció az anvák és csecse-
mők részére. A belügyminiszter értesiteltc dr. 
vitéz I m c c s György főispánt, hogv az októ-
ber 1-től december 31-ig terjedő időszakra a 
terhes anyák részére engedélyezett cukor 
mennyiségen felül 650 kiló, a 2—3 éves gyer-
mekek részére pedig 250 kiló ingyencukrot 
bocsátott a város rendelkezésére. 

— Elfogott betörő. Az elmúlt héten betörők 
járlak Komlósi Dezső kereskedő ujszegedi 
lakásán. A rendőrség a betörés két tettesét. 
Makra Jánost és Ferencet elfogta, a harma-
dik tettes. Bernáth István közbon katonai szol-
gálatol tcljesitclt. Bernáthot nem bocsátották 
el, a rendőrség emberei akkor fogták ph ami-
kor kilépett a kaszárnya kapuján. Beismerte, 
hogy a Makra-fivérekkel résztvett a betörés-
ben. Átadták az ügyészségnek. 

QuAa * Pdrf&k&m 
[jffCCex^. trUfrOJy cüái 

70 év ufón 
Ráncos arcú, összetöpörödött emberke állí-

tott be csütörtökön este a Déluiagyarország 
szerkesztőségébe. Szerényen megállt az ajtó-
ban, nagysokára csöndcsen megszólalt: 

— Hát nem ismernek meg az urak. . . CD 
vagyok az öreg Patkó, aki annyiszor kiszol-
gáltam az urakat, később pedig Icsegitettcia 
a kabátjukat még u nagyságos Kasa ur idejé-
ben . . . 

Emlékezünk, — az öreg Patkó: „a Lajos 
bácsi", aki pár év előtt még olyan fürgén 
mozgott, hogy ncni lehetett megelőzni a kabát-
le vevésben. 

— Nagyon öreg vagyok már kérem — mon-
dotta alig hallhatóan —, a 82. évemet tapo-
som, 70 évig dolgoztam egyhuzamban, most 
már nem liirom tovább; megrokkantani . . . 
A Maros-ucca 22. szám alatti házban egy kis 
szobácskában I ikom feleségemmel és még a 
lakbért sem tudom kifizetni . . 5 

— Az a kérésem — folytatta —, legyenek 
segítségemre azok az urak, akiket olyan hosz-
szu ideig kiszolgáltam és azok a kollégák, 
•akik még dolgozni tudnak . . . Tudom, hogy 
jók az emberek, hiszen akkor olyan kedvesek 
voltak hozzám . . . /* 

Illedelmesen köszönt és "olyan halkan, aho-
gyan jött, kifordult az ajtón és hazacsoszo-
gott hitestársához. Várja a jó emberek se-
gítségét. 

H u n o á r i a b a n 
szálkamenies 
PÚN TY 

— A szombati vásár. A Szeged területén 
fellépett száj- és körömfájás miatt az októ-
beri vásárra hasilott körmű állatokat (ser-
tés, szarvasmarha, juh, kecske) felhajtani 
nem szabad. Az október 15-i, szombati ser-
tésvásár teljesen elmarad, október 16-án, 
vasárnap pedig csupán lóvásár cs kirakodó-
vásár lesz. 

— Októberi gyorsirási és gépirási tanfolya-
mokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4) 

Minden sorsjátékban n a g y 
•lyeremények p e f ő - n é i 

— Légoltalmi hirek. A Légoltalmi Liga I. 
belvárosi körzetének parancsnoksága felkéri 

a háztulajdonosokat, hogy bejelentéseiket 
szóval, vagv küldönc utján közöljék és a ho-
mokdrágitók elleni panaszokkal forduljanak 
a rendőrséghez. — A második tanfolyam csü-
törtökön kezdődött és 17-ig tart a körzet 
Széchenyi-tér 19. számú házban lévő előadó-
termében. A légoltalmi parancsnoki tan-
anyagból október 18., 21., 25. és 28-án külön-
külön előadások lesznek. Szombat délután 
összejönnek a nőegylctck elnökségei és vá-
lasztmányi tagjai a parancsnokság előadó-
termében. hogy megbeszéljék a légoltalmi 
gyermekvédelmet. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél« 
Titán 5 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt 
10 érakor Vasárnap reggel istentisztelet 6 c.ras 
kor. KÖZ I I ipokon reggel fél 7 és délután 5 órakor, 

— Leesett a motorkerékpárról. Sulvns sze-
rencsétlenség történt csütörtök délelőtt Kis-
telek határában. A nemzetközi uton motor-
kerékpáron rolrogott Á r v a István földmives. 
A hátsó ülésen ült 19 éves felesége- Az asz-
szonv a vasúti sorompé> előtt elvesztette n í 
egyensúlyt és lezuhant a gépről. Koponya-
alapi törést és súlyos agyrázkódást szenve-
dett. A mentők vettek ápolás alá és miután! 
bekötözték sérüléseit, beszállitolták a köz-
kórházba. 

— Hétnyolcaclos seal bunda 150 P, Chyper és 
Rőder inaeskabunda P 180.— Illau, Kelemen u. 5. 

— Novellás kötetnyi elbeszélést, novellát ad -aj 
számában a Színházi Élet. A kibővilett terjedelmit 
lapba "Szép Ernő, Bethlen Margit grófnő, Lányi 
Viktor, Babay József, Ilatvuny Lili bárónő, stb., 
irt cikket. 

HOLNAP 
kezdődik az uj osztály-

sorsjáték I. húzása. 

Ne feledkezzék meg 
ha van sorsjegye azt 
megújítani, ha nincs, 

ugy megvenni 

Petii Ernő Bankház 
iőórusitóná?, 

Szeged Széchenyi-tér 2a 


