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Vlncze Máriánál 
Tli l/m. Hérám k i raka tom megtek intését . U n l e é r v é n y e s . 

abnormis az a gyermek is, aki bizonyos téren 

speciális funkciók — legyenek azok testiek vagy 

szellemiek — elvégzőére képe*. Bnszélt ezután az 

összemélyiséget érintő kórformákról, amc'ynck 

számos jclegzetcsségét tárta fel: emuk háronn 

formáját, az iníonbiiiwnust, a gyengeolméfüsé-

get és az idio i'.must. Ez utóbbinak bárom foko-

zatéval: a teljes hülyeséggel, az imberültással és 

a dehilitással foglalkozott különösen azért, mert 

ezek közül az enyhébb formák bizonyos cselekben 

nevelhetők. Fö nevelő eszköz a rendszeres munkg. 

A következőkben az akaratgyengeség megjele-

nési formáiról és neve'é-éről beszélt. Végül fog-

lalkozott az érzelmi élet zavaraival, amelyek igen 

gyakran a pubortus koriban teljesen normálifi 

gyermekek lelki egyensúlyát bontja fel. Az elő-

adás végén a neve'és főszempontjaként a kővet-

kezőket jelölte meg: harmonikus, kiegyensúlyozott 

egyéniségre kall törekedni ós a gyermekekbe az 

életben va'ú öndUóedguk tudatát kell belenevelni. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után Kari 

igazgató rámutatott ezen szempontok felhaszná-

lásának óriási előnyeire és megköszönte a pro-

fesszor értékes előadását. 

Ezzel az e'öadással befejeződött a Piarista Diák-

szövetség ifju-ági osztályának értékes előadásso-

rozata. 

Tavaszi férfikalapujdonságok, Milán TesIlMlál 
n a g y v á l a s z l é k , o l c s ó á r a k . 

N y a k k e n d ő k b ő l és h a r i s n y á k b ó l n a g y v á l a s z t é k . 
Csekonícs-u. 6. 

Kalász-tag. 

Széchenyi ter 17. 

Unió-tag. 

Megszűnnek 
az önkénles liizollócsapalok 

Somogyi-lelepen és Alsóközponíon lüzolíóőrsökel szerveznek 

(A Délmagi/afország munkatársától.) Az 
1936. évi tüziendétízcti törvény szabályozza 
az önkéntes tűzoltó testületek Éjervezeteinek 
kérdését is és ugy iutezkedik hogy város, vagy 
község területén csak egy Önkéntes tűzoltó-
testület ál l ítható fel, amelynek elnöke a pol-
gármester. illetve a .főszolgabíró, vagy közeé-
ri főjegyző. A tüzrendószoti törvény végre-
haj tás i lassan haladt, a törvényre való hivat-
kozással dr. l'dlfy József polgármester most 
elrendelte az összes szegedi, a telepeken és ta. 

IIM. Kir. 
főárúsitóí kérik, 

hogy mindazok, akik a petén kül-
dött sorsjegyek árát még nom egyen-
lítették ki, szíveskedjenek a meg-
felelő összeget megfizetni, inert a 
nyetetnónyigény és minden más jog 
csak ugy biztosítható, ha a sors-
jegyek ára az előirt 30 fillér költ-
ségééi együtt a húzás előtt kiegyeli-
l i t telott . 

Aki azonban bármely oknál fog-
va a sorsjegyet nem'akarja megtar-
tani, kiildje, vissza azonnal. ;)z ille-
tékes helyre, mert az idejében ki 
nem fizetőit, sorajegyek semmi jo-
got, nem biztositanak, {1 Töárusi-
tóknak azonban kárt okoznak, ha 
azokat postafordultává nem kapják 
vissza, 

Húzás 
9-fcn, szombaton kezdődik. 

Az I. oszt. sorsjegy hivatalos ára: 

V 3 \ ?|t-7, VM, 1.-28 
Állandó és letartó játélz' ve-ti ered-

ményhez! 

I nyákon levő önkéntes tüzoltótestületék fel-
oszlatását. 

Ez az intézkedés Szegeden tulajdonképen 
csak három önkéntes tüzoltótcstülctot érint. 

, Somogyi-telepen van egy nagyobb létszámú 
testület, amelynek számára a város nemré-
gen laktanyát épített húszezer pengő költség-
gel, Kccskéstelepen van egy kisebb. — nyolc 
taggal — , amit minthogy nem érte cl az alap-
szabályban előirt létszámot, már fel kellett 
volna oszlatni. A harmadik Alsóközponlon mű-
ködött 14 taggal és még régebben megszűntek 
a röszkei és szentmihálytclki önkéntes testü-
letek. Az egyetlen önkéntes csapat, amely 
továbbra is megmaradhat, a városi tűzoltó-
ság mellett a laktanyában székel jelenleg is. 

Kérdést intéztünk ez ügyben Horváth Ist-
ván tüzoltófőpaiancsnokhoz, aki a következő-
kot mondotta: 

— Az önkéntes tűzoltók egyscgQS kikép-
zése tette szükségessé ezt az intézkedést. Az 
önkéntes testületek élén a legtöbbször hozzá 
nem értő egyének állottak, akiktől tanulni 
nem lehetett. Nagyon sok szabálytalanság 
is történt ezekben az egyesületekben. Ezen-
túl az önkéntes tűzoltókat hivatásos képzett 
tűzoltók vezetik és ok ta t j ák de fokozatosan, 
kiképzik tanfolvamokon a főszolgabírókat és 
községi főjegyzőket is. 

— A törvény módot ad a tüzoltófőparancs-
noknak, hogy ott, ahol szükségét lá t ja és 

elegendő önkcnto/s jelentkező van, tü-oltóör-
uöt állítson fel. Meg fogom hagyni — folytat-
ta — az alsóközpouti és somogyi telepi ön-
kéntes testületeket tűzoltó őrsökké átszer-
vezve, amelyeknek élére ogv hivatásos tüzol-
tótiszt kerül. Erre az intézkedésre nagy szük-
ség volt. mert az önkéntes testületeknek 

olyan hiányos volt a felszerelésük, hogy 
eredményes munká t alig tudtak végezni. A 
jövőberp'gondolni fogunk az őrsök megfelelő 
felszuéelébt're is. 

A KEAC kullurcsljc. Szombaton este jól si-

került kulturestct rendezett a KEAC az ipartes-

tü'et nagytermében. A jól összeállított műsor első 

számaként az cgyc'emi énekkar énekelt nagy si-

kerrel Kertész Lajos vezénylőiével. Ezután Sdval 

József Zilahy Lajos és egy saját szerzeményű 

költeményeit adta elő. Saját szerzeményeit ját-

szotta zongorán dr. Bikos Géza. Jót mulatott a 

közönség a »Csikágói randevú* cinü bohózaton, 

amelyben Scultóiy Cica, Metty Rózsi, Lórik Ica, 

Zákányi Győző, Török Lajos és lllésy Gyula szere-

pelt sikerrel. Az énekkar Petőfi-népdalokat adott 

elö" megérdemelt sikerrel. Meisler László ügyesen 

konferált. A kitűnő rendezésért Zákányt Győzőt 

illeli dicséret. 

Kilakoltatás 
a Tárogató-uccában 

(A Dóimagyarország munkatársától.) Pén-
teken délben félt tizenkét órakttr megjelent' 
a bírósági végrehajtó Fülöp Tgjiác, a tnnitó-
képzőintézet udvarosának Tárogat ó-ucca. 5. 
szám alatti lakásán, hogy a járásbíróság ko-
rábbi kilakoltaidéi végzését foganatosítsa. 
Fülöp Ignácnak nyolc élő gyermeke van, akikt 
közül négyet szárnyukra bocsátottak. A3 
otthon lévő négy gyermek közül a legkisebb 
6 éves, a legidősebb 16. A házban azonban 17 
gyerek van, akik az első napsugár hívó szavá-
ra kivonultak az udvarra játszani . A házi-
gazda, aki borbélymester, nem szerette a 
gyermekzajt, és ál l í tólag ezért k i lakoltatta a 
családot. Fülöpék szerint azonban más oka ia 
van a kilakoltatásnak. A mult év nvarán a 
kincstár letiltotta a havi 16 pengő lakbérü-
ket a házigazda adótartozása fejében ós a há-
zigazda azért neheztelt ráiuk, mert nem neki 
fizették a lakbért. 

A kétségbeesett család a város népjóléti 
ügyosztályához fordult segítségért, ahol el-
mondotta, hogy megpróbált már máshol is 
lakást keresni, de amikor megmondta, hogy 
négy gyerek van. nem fogadták bc scholsem. 
Ezért végső helyzetben a népjóléti ügyosztály-
hoz fordul. Dr . Kemenessy Tibor tanácsnok 
azonnal gondoskodott a család részére a esc-
repossori szükséglakásokban megfelelő helyi-
ségről, ugv hogv a végrehajtó ncin az uecára 
rakatta ki a bútorokat, hanem egyenesen ko-
csira tették és a Cserepes-sorra szál l í tották. 

M>gbizbató margitszigeti pázsit fűmag-
keveréket Hegedűs Nándor S , , 

ben vegyen! Tisza Lajos körút 51. 

moimo lotrúL 
Felső központi levél 

Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel kérctn, 

szíveskedjék alábbi soraiiuuak hely tudni lapjuk-

ban. 

A Bcnkö-családnak Felsöközponton közvetlen 

szomszédja özv. Vass Andrásnc, -a két portát egy 

kerités választja el, illetve választaná el egy-

mástól, amely Vass Andrásáé tulajdona. 

Vass Andrásáénak egy melléképülete 2 méter 

távolságra áll a Bcnkő-háztót, amelynek kémé-

nyét a vihar ledöntötte, a cserepet a vihar le-

hojigálta és dacára annak, hogy ezt a helyiséget 

lakó lakja, nem tartotta érdemesnek ezt rendbe-

hozni. 

A keritésnek már csak a romjai látszanak itt-

ott, s nem csak egy csirke vagy malac, dc nyu-

godtan átsétálhat egy cséplőgép is, nem számítva 

azokat a károkat, amelyeket egy-egy allialommnl 

átsétáló állatok okoznak. Először Illendően fel-

kértem özv. Vass Andrásnét a dolgok rendbeho-

zására, amit ő megígért, dc nem teljesített. Ez-

után jelentettem a dolgot a helybeli rendőrségem 

Későbben dr. Szélt Béla kihágási bjró urnák ura-

latiam meg, aki a legnagyobb csodálkozását Tc-

jrzle ki. Február 27-én dr. Katona István tanács-

nok ur légvédelmi előadást tartott Felsöközpon-

ton, felkerestem és kértem győződjön meg sérel-

memről, amit ö szívesen meg is igert. 

A sorozatos kudarcok után mégegyszcr elmen-

tem özv. Vass Andrásáéhoz és kértem, hogy rf 

kerítést és a kéményt hozassa rendbe. De .még a 

rnat napig sem történt lényeges. Most, hogy veit 

•ez a kétnapi esőzés, a ledőlt kéménye mdlelt 

lévő kemencére szalmát rakatott, hogy az bc ne 

ázzék. 

Kérdem a mélyen tisztelt Szerkesztőségei, as 

a család, amely különböző adók és illetékek for-

májában mintegy 5000 penglö fizet évente, ezt 

éldemli'C? 

' Tisztelettel:Bcnk(t József. ' 


