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galomba a tehetősebb gardákat Is bevonnák. 
Dr. Biedt Samu arra kéri a főispánt, hogy 

tekintsen el a megjelentek névsorának felol-
vasásától és bízza az adakozást és az adomány 
mértékének meghatározását azokra, akiktől 
hozzájárulást kért. A meghívottak azt hitték, 
hogy itt tanácskozásról lesz szó. A városi pol-
gárság alaposan kiveszi a részét az inségak-
cióból a rája kivetett insé,¡járulékokkal. Az 
igy befolyt pénzből kell jutni a tanyai gyer-
mekek számára is. Azért meg van győződve 
arról, hogy a főispán felhívására felügyelnek 
azok, akiknek van miből adniuk, de kéri a 
főispánt, hogy az adomány meghatározását bíz-
za az adakozókra. 

A főispán kijelentette, hogy amikor össze-
hívta a megbeszélést, akkor nem mint főispán,, 
hanem mint érző szivü és segíteni akaró em-
ber cselekedett. Szívesen eláll attól a tervé'ől. 
logv a riévsorr felolvastassa, de kijelenti, hogy 
ezt csak a mozgalom technikai lebonyolításának 
egyszerűsítése céljából akarta megtenni. Ter-
mészetesnek találja azt Is, ha vannak egyesek, 
alsik most nem nyilatkozhatnak é; k^'elentik, 
hogy a kérdést előbb vállalatuk igazgatóságá-
val kell megbeszélniük. 

Dr. Szivessy Lehel javaslatára ezután ugy 
oldotta meg a főispán a kérdést, hogy üres 
ivet adott át a megjelentednek azzal, hogy 
aki akarja, az jegyezze rá felajánlott adomá-
nyát, annak a dokumentálására pedig, hogy 
pressziót senkire sem kíván gyakorolni, el-
távozott a megbeszélés színhelyéről. 

Az iven ezután a megjelentek közül a kö-
vetkezők ajánlottak fel adományokat: 

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 200, Back 
Bernát 100, Back-malom 50, Kenderfonógyár 
200, Magyar Nemzeti Bank 100, Pavlovlts Ist-
ván 25, dr. Gróf Árpád 30, Szegedi Kereske-
delmi és Iparbank 100, Szegedi Kézmüvesbank 
80, a Kézmüvesbank tisztikara 30, Telbisz 
György 20, Pick Márk szalámigyár 100, Szegedi 
Közúti Vaspálva 40 Magyar-Olasz Bank 50, 
dr. Szivessy Lehel 20, Szegedi Légszeszgyár 
40 pengőt és az Orion bőrgyár 10 pár cipőt. 
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ad naponta nagyon jó szobát első-
rangú ellátással, 

A vendég minden kényelmét meg-

találja. 

Délután és este tánc. 6 

A bárban intim hangulatos esték. 

Péntek. Róm. kath. Aranysz. Ján. 
^ P r o t . Károly. A nap kel 7 óra 33 

perckor, nyugszik 4 óra 53 perckor. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap ls, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somoevitelep IX. 
u. 489, (telefon 3425). 

— A náthaláz járvány miatt bezárták a bu-
dapesti középiskolákat. Budapestről jelentik: 
A közoktatásügyi miniszterhez beérkezett je-
lentések szerint a fővárosi iskolák tanulóinak 
mintegy 28 százaléka betegedett meg az utób-
bi időben náthalázban. Bár a tiszti főorvosi 
jelentés szerint a betegség igen enyhe lefolyá-
sú és igy e tekintetben aggodalomra nincs 
ok. mégis tanügvi okokból kívánatosnak mu-
tatkozott a tanítást ezekben az iskolákban egy 
bizonyos ideig szüneteltetni. Ha ugyanis a ta-
nulóknak mintegy 28 százaléka és a tanárok-
nak jórésze nem vehet részt a munkában, 
eredményes tanításról aligha lehet szó. Ezért 
a közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy 
február 4-ig bezárólag valamennvi budapesti 
és budapestkörnvéki középiskolában a tani 
tást szüneteltessék. A rendelet hatályát az ele-
mi iskolákra azért nem kellett kiterjeszteni, 
mert ezekben, ha még le is csappan egy ideig 
a tanulók létszáma, a gverekek mégis eredmé-
nyesen foglalkoztathatók. Minthogy pedig ko-
moly járványról nem lehet szó, a miniszter 
ugv intézkedett, hogyha a polgári iskolákban 
szünetel is a tanitás, a gyermekek napközi 
ellátásáról továbbra is gondoskodás történ-
jék. 

— 01attfeTrt«r pflspök pásrtorlevele. Dr. Olatt-
felder Ovula püspök most adta kl Idei első pász-
tr.rlevplét, amelvben szózatot intéz a papsáshoz. 
Arra hívja fel papja! figyelmét hogy az uj esz-
tendőben a lelkiekre Iránvltsák a hívek reményét 
és figyelmet, mert csak Így lehet maid a gazda-
ság és társadalmi vlszonvokban rejlő veszedel-
meket ellensúlyozni. „A világ válsága — írja a 
oüspök —, nem abban leli maffvarázatát, hogy 
kevés a megélhetés eszköze és elégtelen az anva-
2i boldogulást biztosító földi feltétel. Hanem ab-
ban, hogy az emberek kizárólag profán gondo-
latok és érdekek szolgálatába merülve, lealázzák 
méltóságokat és eltévesztik életcéljukat. Nem 
ott keresik a boldogulást, ahol az ttilajdonkép-
nm rejlik, a lélek erényében, készségében é* 
igénvtelensérrében, hanem íwuló értékekben, fo-
gvatékos földi javakban és ezek ntán való haj-
szával állandósítják az Izgalmat, nvugtalansá-
go* és elégedetlenséget. Legyünk szentül meggyő-
ződve, hogv ha híveink lelkében felébresztjük a 
szegénységben Is biztosítható lelki gazdagságot, 
ha megtanítjuk őket nélkülözések kört ls a re-
ménvséget ápolni s főleg ha rávezetjük őket az 
Istenhez való tartozásunk révén az egymással 
szemben gyakorolható szeretet és jóság művésze-
tére, akkor sokkal több áldást terjesztünk és na-
gvobb megelégedést biztosítunk, mintha mesés 
kincseket árasztanánk reájuk és eddig lá-
tott anyagi jómódot terjesztenénk el közAttfik." 

— 30 könyvet cserélhet havi egy pengőért a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— A kórházi bizottság fllése. A kórháza bi-
zottság csütörtökön délben dr. Pálfy József pol-
gármestert elyettea elnökletével ülést tartott. 
Napirend előtt dr Debre Péter igazgató főorvos 
kifogásolta, hogy a kórház egyik volt alkalma-
zottjának lakásban és élelemben megállapított 
kegydiját a kisgyűlés vonta meg, pediig erre a 
kórházi bizottság lett volna Illetékes. A bizottság 
az Igazgató-főorvos bejelentését fellebbezésnek 
minősítette és elhatározta, hogy fölterjeszti a 
belügyminiszterhez. A bízottság ezután a költség-
vetés alapján a kőzkórház napi ápolási diját 4 
pengő 32 fillérben állapította meg, majd Debr® 
Péter igazgató javaslatára elhatározta, hogy a 
kórház és a rókusl templom közötti ucca forgal-
mának megszüntetését kéri a várostól, tekintet-
tel arra, hogy a kórháznak ebben a részében fe-
kfiszmek a legsúlyosabb betegek. A bizottság az 
ucca kövezetének felszedését és a terület parko-
sítását javasolja. 

— Halálozás, özv. Korniss LipAtné, a mult 

héten elhunyt dr. Korniss Béla édesanyja, 

szerdán este meghalt. Temetése péntek dél-

után fél 3-kor lesz a zsidó temető cintermé-

ből. 

— A pénzflgyiga«gatósá* soronklvfll kötele« fo-
gadni a vidéki adózókat Vásárhelyről Jelentik ? A 
vásárhelyi törvényhatóság decemberi közgyűlése 
felírt a pénzügyminiszterhez és arra kérte, uta-
isltsa a szegedi pénzügyigazgatóságot a vidéki 
adózók soronklvfll való fogadására. Eddig az 
volt ugyanis a helyzet, hogy akinek. Vásárhely-
ről a szegedi pénzügyigazgatóságnál dolga akadt, 
egy egész napot volt kénytelen Szegeden eltölte-
ni, mert a pénzflgvigazgatóság csak a déli órák-
ban állott a felek rendelkezésére. A pénzügymi-
niszter a közgyűlés feliratát eljuttatta a szegedi 
pénzügvigazgatóhoz aki rendeletben utasítot-
ta az egyes ügyosztályokat a vidéki feleik soron-
kivüll fogadására. A pénzügyigazgató rendeleté-
ről értesítette a polgármestert. 

— A szegedi Ipartestületben működő Ifjúsági 
egyesületek lanuár 29-én délután 4 órai kezdettel 
műsoros délutánt rendez az ipartestület nagyter-
mében. • 

— Legújabb kőnvvek gazdag választékban a 

Díltm »»va rország kölcsönkönyvtárában. 

— T/eszállltták a zálogházi kamatot. A keres-

kedelmi miniszter leiratban értesítette a os 

hatóságát hogy rendeletileg kívánja szabályoenl 

a zálogházi kamatot még pedig ugy, b^gy ez a 

kamat a kezelési költséggel együtt ne haladja meg 

a 80 százalékot A város értesíti a minisztert, 

hogy a városi zálogház a kézizálogok kölcsön-

dljának kamatát mér leszállította, de mórt to-

vábbi kamatleszállítást terven. A kamat 8, a ke-

zelési költség pedig 10 százalék lesz. 

— Megjelent a Színházi fllet Mlss Magyaror-
szág albnma. Az idei Mlss Magyarország válasz-
tás minden jelenetét kapja az olvasó a Színházi 
Elet pénteken megjelent uj számában. Érdekes 
cikkben számol be a lap Tasnády Fekete Mária 
regényes házasságáról, stb. stb. 

Kérelem előflsseiőln'kdex! 
A Délmagyarország kladóhivitala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát agy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetést dlfal-

kat csak nyugta tllenében fizessék kl. Nyugta 

nélkül vagy favttott nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem Ismerünk el. 


