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Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 

KORDA MÁRIA ÉS HARRY LIEDTKE 
egy egészséges filmnek adott életei, mely a keresztségben 

ŐNAGYSÁGA NEM AKAR GYEREKET 
nevet kapja. 

A keresztelő február 14-16-lg lesz a KORZÓ MOZIBAN, melyre mindenkit 

aziveaen látnak a 
„MALÁJI SZŰZ " a keresztmama KORZÓ MOZI kereaztpapa. 

Hírek 
um. Péntek. Róin kai. M Lurdim. Protes-

táns Bertold. Nap kot 7 14 perckor, 
nyugszik 17 óra 16 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
mesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon. 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, L, Wildpretmarkt 1. (Österr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

A felsőház ülése. 
Budapest, február 10. A felsőház mai ülé-

séi 11 óra ulán néhány perccel nyitotta meg 
Wtassich Gyula elnök. Kegyeletes szavakkal 
parentálin el Bartha Richárdot, n kabinetiroda 
főnöké', majd bejelentette, hogy Thaly Ferenc 
egészségügyi állapotára való hivatkozással 
lemondott alelnöki tisztségéről. A megürese-
dett alelnöki szék betöltése felett a felsőház 
legközelebbi ülésén döntenek. 

Ezután áttérlek a bizottságok megválasztá-
sára. A bizottságok megválasztása ulán azok 
megalakullak és megválasztották elnökeiket. 

Az ülés újbóli megnyitása utón a legfőbb 
fegyelmi bíróság, a közigazgatási fegyelmi 
bíróság és az igazoló bíróság elnökei és 
tagjai tették le az esküt. Az elnök végül 
közöite, hogy a felsőház legközelebbi üléséi 
a képviselőháztól álérkező anyag szerint fogja 
kitűzni, annak időpontjáról érlesili a felsőház 
tagjait. Ezzel az ülés 1 óra 10 perckor 
végeiért. 

— Február 22-én Szegedre jön a kultuszminisz-
ter. A kultuszminisztériumból telefonértesítést ka-
pott a polgármester, hogy Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter február 22-én Szegedre jön, hogy 
másnap részt vegyen az egyetemi építési bizott-
ság ülésén. Az építési bizottság a nőgyógyászati 
klinika, az egyetemi internátus és a polgári is-
kolára építendő emelet építésére beérkezett aján-
latokat bírálja el. 

— Gyene* Boldizsár törvényszéki irodafőigaz-
gato halála. Gvenes Boldizsár, a szegedi törvény-
szék irodafőigazgalója szerdán este a Szenlgyörgy-
uccában hazafelémenet összeesett és meghall. Az 
életerős embert agvszélhüdés érte. Az irodafőigaz-
gató a Szenlgvörgy-térnél szállott le a villamosról, 
ahol még ismerőseivel beszélgetett. Vidám, élcelő-
dő hangulatban volt, senki sem sejtette, hogy az 
erős, egészséges ember néhány perc múlva már 
uem él. A megállótól alig indult el, amikor szivé-
hez kapott és hangos jajkiáltással összeesett. A 
mentők már csak a beállott halált konstatálhatták, 
liyenes főigazgató tragikus halála mély részvétel 
keltett. Temetése pénteken délután fél három óra-
kor lesz a Festő-uccai gyászházból. 

— Nagyváradon elkobozzák a rádiókészülékeket. 
Vagy váradról jelenük, hogy a katonai halóságok 
és a rendőrség megbizollaíból alakult bizottság 
elkobozta a rádiókereskedőknél az összes rá-
diókészülékekéi, 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után 5 órakor. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délrna-
gvar ország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar könyvek. 

— Uj tiszteletbeli tanácsnok, ür. Aigner Károly 
főispán tiszteletbeli tanácsnokká nevezte ki dr. 
Horváth Lajos II. osztályú aljegyzőt, aki jelen-
leg az előljárósági ügyosztályban teljesít szolgá-
latot. 

x Halálozás, özv. B e r g e r Gyuláné, uy. köz-
ségi jegyző özvegye f. hó 10-én meghalt Az el-
hunytban B e r g e r Ferenc, a Szegedi Kender-
fonógyár rl. főtisztviselője édesanyját gyászolja. 

— Dr. Imre Sándor pedagógiai előadása. Bead-
kivül nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
igen érdekes előadását dr. Imre Sándor a 
tanulók értelmi, szorgalmi és fogékonysági 
képességeinek fokozhatóságáről, a jó ered-
mény elérésére szükséges családi és iskolai 
nevelés tervszerűségéről. Szerinte mindennél 
fontosabb a gyermek egészségének megóvása, 
ami a boldogulás pedagógiai feltétele is. Ki-
terjedt az előadás a gyermek nevelésénél arra 
az igen figyelemreméltó szempontra, miért 
kell a gyermek fantáziájára egyébként is ár-
talmas színházi és moziszórakozást a legmi-
nimálisabbra csökkenteni. Az iskolai mun-
kák amúgy is sokkal több irányúak, mint 
amennyit gyors appercipinlással a gyermek 
fel lud dolgozni. Ezen az okiatás mai rend-
szere mellett nem lehet segíteni, de meg kell 
szűkíteni azt a kört. amelyen fantáziája ós 
figyelme mozoghat, tehát a figyelem koncent-
rálásának egészséges haladása miatt kell re-
dukálni a gyermek színház- és mozilátoga-
tásait. A fejtegetés másik érdekes része a szor-
galom erkölcsi kérdésének boncolgatásában 
állt. A szorgalmat a gyermekek példákból 
meritik, abból, amit otthon látnak, még pe-
dig főleg az anya elfoglaltságából, ami a gyer-

— A Kisrougyos akció. A kisrongyosok felruhá- | mekhez legközelebb fekszik, meri legjobban 
zására ujabban a következő adományok érkeztek j érti meg. Beszélt a hanyagságról, amely er-
a főispáni hivatalba: Bach Jenő és testvére 8. 
özv. Faragó Ödönné 3 és dr. Vigner Károly 20 
pengővel járultak hozzá az emberbaráti akció 
költségeihez. 

x Házasság. Özvegy Bernáth Józsefné és Leisz-
tinger Géza (Szeged) házasságot kötöttek. I2<> 

— V Bocskay—Bástya mérkőzésre jegyek a 
üélniagyarország jegyirodájában. 

— A Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet lea-estélye. 

A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet csü-

törtökön este 10 órakor a Kass-szálló nagytermé-

ben rendezte meg tea-estélyél. A nagysikerű esté-

lyen Szeged uri társadalma nagyszámban jelent 

meg és az erköcsieken kivül az estély jövedelme 

nagymértékben elő fogja mozdítani az egyesület 

további jótékony működését. Az estélyen megje-

lent hölgyek közül a következők neveit sikerült 

feljegyezni: Özv. Aigner Nándorné, Szilágyi Mi-

liályné, dr. Sebe Béláné, Sehill Fülöpné, Sándor 

Ilona. Szilágyi Ilona, özv. Kalmár Gézáné, Szé-

kely Józsefné, Héjjas Sándorné, dr. Dobay Gyu-

láné, Hobay Ibi, Szomor Gitta. Fischer Boriska, 

Bruekner Edéné és Bruckner Ibolyka, Till Er-

nőné, Till Ibi, Kurbos Ibi, dr. Boross Dezsőné, 

Barabás Kató, Erdélyi Józsefné és sokan mások. 

Ma nagy lialestély a Drelierbcu. 200 

— Színház jegyei a Délmagyarország jegyirodá-

jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-

vánatra házhoz küldjük. 

— Uj könyv a Dclinagyarország kölcsönkönvv-
tárában: Gróf Keyserburg flermann: Uj világ szü-
lelése. 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-

lis napilapját támogatja, aki nyonilatvánvszükséf 

leiét ft Détinagvarország nyomdában (LOw Lipót-

ucca 19.) szerzi be. Telefon 1U—34. 

x Drcherben ma délelőtt finom halieves. 478 

kölcsi fogyatékosság, de az inditó okaiban 
kell keresni elsősorban a hibát. Oka lehet 
az elgyengüli fizikum, rossz táplálkozás, a 
munka vágyának hiánya, de lehet rossz ne-
velés is. ha a gyermek tudatában van annak, 
hogy a tanulásra akár anyagi, akár más ok-
ból nincsen szüksége. Ha ilyen cselben a csa-
lád nem adja meg a szükséges erkölcsi erő-
silést, a gyermek jövőjére a legszomorúbb 
következmények várnak. A leghatékonyabb 
nevelési módszer és ez természetes is, a szü-
lők és a gyermekek közötti legteljesebb bi-
zalom. A szülőnek bizui kell gyermekében, 
hogy a tőle telhető legjobbal adja, a gyer-
meknek viszont biznia kell a szülőkben, hogy 
nem vonják tulszigoruan felelősségre, ha az 
eredmény a gradus ad parnassumon áll. mert 
az izgalommentcs kedélyállapot a gyermek-
korban meghozza a nyugodt és biztos munka 
tőkéjét a felnőtt korban. Ehhez szükséges, 
hogy a gyermek ne lásson és ne halljon túl-
zottan sok izgalmat a családi életen belül, 
sem az anyagi, sem a házastársi kérdések-
ben, mert a méreg, amely a viszályokból a 
gyermek lelkébe keveredik, megfertőzi kedé-
lyét, gondolkozását, ambícióját és egész jö-
vőjét. Még sok más igen fontos kérdéssel 
foglalkozott a kiváló pedagógus és fejtegeté-
seivel mély hatást telt a szülőkből és taná-
rokból álló nagy hallgatóságra. 

— Traktorkezelői tanfolyam. A Duna—Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara Szegeden február 14-től 
20-ig traktorkezelői tanfolyamot rendez. A trak-
torkezelői tanfolyamon részt vehetnek nemcsak 
a hivatásos traktorkezelők, hanem mindazok a 
gazdálkodók, akiknek már van traktoruk, vagy a 
jövőben szándékoznak beszerezni. Ugyancsak részt 
vehetnek géplakatosok, gépészek, akik a mező-
gazdaságban mint traklorkezelök kívánnak elhe-
lyezkedni. Bővebb felvilágosítást ad a kereske-
delmi és iparkamara. 

Oppenheim Vilmosné szül. Berger Irma, Berger Sándor és Berger 
Ferenc ugy a maguk, mint a három unoka nevében megtöri szívvel jelentik, 

hogy hőn szeretett édesanyjuk 

n y . k ö z s é g i J e g y z ő ö z v e g y e 

j ámborságban eltöltött életének 76-ik évében, hosszas szenvedés után f. hó 

10-én meghalt. 

Drága halottunkat f. hó 11-én, pénteken délután 3 órakor fogjuk Zrinyi 

ucca 10. számú gyászházból a zsidó temetőbe örök nyugalomra kisérni. 

Béke poraira! 427 

R I N - T I N - T I N UÍ filmje, a Vérebek február 14., 15-én 
• 1 1 1 • 1 1 1 ^ « e I v á r o s i M o z i b a n . 


