
A vasárnapi értekezlet után 
megindul a gyűjtés 

a honvédosaládok javára 
Á polgármester és a városi leventeparoncsnok felhívása 

Szegeid társadalmához 
(A Dél magyar ország munlsatársá-

tól) A Foméltóságu Asszon® feUii-

Jrása nyomán vasáj-nap megindul a 

•ryüjtés a bon véd családok javóra. 

Ezzel kapcsolatban dr. Pr3.fi/ Jó-

zsef polgármester és Berthy János 

ezredes leventcparancsuok fejhicást 

bocsátottak ki : ' 

— Mialatt honvédőink a Don 

mentén kömény fagyban, foszeszo-

rított fogakkal állják, a szov.ietcsa-

patok ágyntüzét, vagy várnak ug-

rásra, ruhamrakészen arra a pa-

rancsra, amely őket az ellenrég ül-

dözésére veti be, meg vannak gyö-

trőd ve, hogy önfeláldozásukat, itt-

hon nemcsak a hősöket megillető 

csodálattal kisérik figyelemmel, 

pcmsak lélegzetfojtva lesik a moz-

Hülatgikrái érkező híreket,, hanem 

habozás és ingadozás nélkül sietnek 

csóknak a családoknak segítségére, 

cmelyekneh melegétől távofjevö 

kssaládfök, vagy családlagpk. Vészt-

vesznek a nemzetmentő, jövőt épilő 

vitézi küzdeleinlten. 

—• Néhány nap múlva indulnak 

irt. azok a lelkes csoportok, amelyek 

leventék kíséretében járják be Sze-

ged utcáit és házainak mindem aj-

taján, be fognak kopogatni, bizo-

nyítékát kérve annak a. hazaszere-

tetnek, annak az áldozatosságnak, 

amelynek kétségbevonását minden 

igaz becsületes magyar ember ha-

lálosan sértőnek tartaná, 

— Fel sem tételezzük, hogy alidd-

Ha, aki elhárítaná magától, az 

együttérzésnek ezt a kifejezését és 

Vállalná, hogy neve arra a, listára 

kerüljön, amelyen az adakozást 

megtagadókat tartják nyilván. 

Nem hihetjük, hogy a ggjászma-

gyarok megszégyeniő és megbé-

lyegző címére bárki is igényt tar-

tami és akár cinikusan, afqár holmi 

„inai idők gondjaira vagy nehézsé-

geire" való hivatkozással vonogat-

ná a vállát a gyűjtök jelentjkezése-

kor. 

Ezzel kapcsolatban a polgármes-

ter felhivja valamennyi jótékony 

cs társadalmi egyesületek vezető-

jét, bogy vasárnap délelőtt 11 óra-

kor kivétel nélkül jelenjenek meg 

n Tárosháza közgyűlési termében-

Egyben az i« kéri. hogy mindazok, 

akik a Foméltóságu Asszony felhí-

vására a gyűjtésben részt akarnak 

venni, szintén jelenjenek meg, 

hogy a gyűjtési menetrendet rész-

leteiben is letárgyalhassák és pon-

A példátlanul nagy sikert aratott 

gvönyörii film, a 
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Belvárosi Meri 

ennek' a bizottságnak' tagjai is tel-

jes számban vegyenek részt a fenti 

megbeszélésen. 

A' polgármester gr, alkalomból 

felhivja a munkaadókat, bogy le-

vente-tanulóikat arra az időre, 

amig azoknak a gyűjtésben részt 

kell venniök, szabadságolni szíves-

kedjenek. 

vasárnapi értekezlet ntán pe-

megindul a gyűjtési mnuka 

a reményben, bogy Szeged-

tosan megáUapithassálc, nehogy 

ezen a téren "bárminemű fennaka- A 

dás legyen. djg 

A lcventetörzet-paganSsnobok jabban 

megalakít ják a körzeti bizottságo-j nek minden polgára áldozakésznek 

kat. valamint a könratjtanulmányo- • bizonyul és teljesíteni fogja köte-

zó bizottságokért is és fontos, hogy lességét. 

M egyetemi Kérges 
a hongaigaíásí bizottság elült 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A közigazgatási bizottság Pén-

tok délután tartotta j aauár havi 

ülését. Az ülés elején az elnöklő 

dr. Tukats Sándorr főiqpán vitéz 

dr, Meskó Zoltán, na.pipend.^előtti 

felszólalásának tartatnápri az ülést 

zárttá nyilvánibat.ta. A zárt ülésen 

elhangzottakról a következő htva-

aios közleményt bocsátották k i : 

„A zárt ülésen vftéz Meskó Zol-

tán ismertette a szegedi egyetem, 

szinház és mnzenm ügyében a felső-

házban elmondott beszédét és Szi-

oyei-Merse Jenő vallás- és közok-

tatásügyi miniszterrnek arra adott 

válaszát. Felszólaló szerint ez a 

válasz főként a. jog- és államtudo-

mányi kar fcléfílitása tekintetében 

Nagy László és Várady László kép-1 

viselőknek az egyetemi építkezések > 

ügyében elhangzót igen értékesf 

felszólalásaikért. ezután tájékoz-. 

tatta a polgármester a bizottságot, 

a kisajátítási eljárás mibenállásá- j 

ról és lejelentette, hogy a küldőtl-

segi eljárás megszervezése a főis-

pán úrral egyetértésben előkészi-' 

tésben van, Vitéz Meskó Zoltán bi-j 

zottsági tag a választ niegnyug-j 

vápsal tudomásul vette." I 

Az ülés zárt részének befejezése] 

után megkezdődött a különböző bi-j 

vatalvezetők jelentéseinek előter-

jesztése, amelyeket, a bizottság hoz-

zászólás nélkül egyhangúan vett 

tudomásul. Az árvaszék jelentését 

dr. Korpássy Elemér, n tiszti főor-

ncm mgenyugtntó és javasolja, rosi hivatal jelentését vitéz dr. 

bogy a város hatósága küldötségi-

leg sürgesse legilletékesebb ténye-
Tóth Béla. a tanfplügyclőscg jelen-

tését dr. Kövess Sándor, a rendör-
zöltmél az egyetemi építkezésekéi ség jelentését dr. Szemerey István, 

s ePra a hirre olyan hatalmas ro-

hamot intéztek az alsóközponti és 

környékbeli lakosok a kirendeltség 

ellen, hogy hozzávetőleges becslés 

szerint ötszáz körül lehetett ezen » 

napon a kirendeltséghez forduló 

ügyesbajos tanyai gazdák száma 

A kirendeltség agilis vezetője, dr 

Árendás György héttagú személy 

zetóvcl együtt megfeszített muuká 

val igyekezett közmegelégedésre, 

zökkenő Déikiil lebonyolitani nz 

első nap váratlanul felduzzadt for-

galmát. Ez tökéletesen sikerült ie 

oly módon, hogy Árendás György-

nek, mint a közigazgatási kiren-

deltségnek vezetőjének teendőit 

Kazi Gáspár anyakönyvezető vé-

gezte. Árendás pedig teljes mérték-

ben a közellátási ügyek intézésére 

szentelhette idejét. Az első nap t..ö 

nnlságai alapján azután olyan 

ügykezelést vezettek be. ami kitű-

nően bevált és amely mellett min 

den tömegelés. zavar cs zökken< 

megszüntethető. Minden kapitány 

ság részére, ki, van jelölve a. héten 

egy nnpt amelyen a közellátási ki-

rendeltség csak ennek' a kapitány-

ságnak ügyeit iutézL. Így a megfe-

lelő sorrend és beosztás mellett 

gyorsan el lehet Intézni mindenki-

nek az, ügyé t Nem jelenti ez ter-

mészetesen az t bogy ha valaki m m 

megfelelő napon jelentkezik, eluta-

sítják és nem intézik el az- ügyét, 

hanem csupán azt jelenti, hogy 

rendszert állítottuk fe l a rendszer 

bevált s annak alkalmazásához ra-

gaszkodik a lehetőség szerint a ki-

rendeltség. 

Egyebekben értesülésünk szerint 

a küz.pouti közellátási hivatalban 

serényen folynak az előkészületek 

az egyes városi kerületekben terv-

beveti közellátási • kirendeltségek 

felállítására. 
és a jogi. kar milőbbi felállítását. 

Dr. Fá l fy József polgármester a 

hatóság köszönetét tolmácsolta vi-

téz Meskó Zoltán. Halasi Nagy Jó-

zsef felsőházi tagoknak, Gesztolyi 

az ügyészség jelentését vitéz dr. 

Nagyághy Géza, az állategészség-

ügyi felügyelőség jelenlését dr. 

Gergely József ismertette. A ülés 

ezután véget ért. 

Kitűnően bevált a közellátás 
tanyai decentralizációja 

Folynak az előkészületek a városi kirendeltségek feíáüi-
tasara is 

(A D álmagyar ország munkatársá-

tól) A város közönségének régi 

óhaja volt, hogy decentralizálják 

a közellátási ügyeket, mert az a 

rendszer, hogy a város mind a 

140.000 lakosának közellátási ügyét 

egyetlen helyen, a Szent György-

téri iskolában intézzék, semmiképpen 

sem bizonyult helyesnek. Különö-

sen hátrányosan jelentkezett ez a 

helyzet a tanyai lakosság szem-

pontjából, mert a tanyaiaknak 

minden közellátási ügyük elintézé-

se végett be kellett jönniök a vá-

rosba. A tanyai lakosság vezetői 

többször kifejezték azt a kívánsá-

gukat a város hatósága előtt, hogy 

szeretnék, ha saját ügyeiket kint a 

tanyán az egyes központokboti in-
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téznék el. Ennek a rendszernek ket-

tős előnye lenne — hangoztatták a j 

tanyaiak —, egyrészt a városban; 

levő központi közellátási hivatal 

ügyforgalma jelentős mértékben 

csökkenne s igy megszűnnének a 

sorbanállások és tömegelések, más-

részt a tanyai lakosságnak nem 

kellene bejárni a városba, néha 

egy iigy elintézése céljából több-

ször is, negyven, ötven kilométerre 

levő tanyai otthonából. 

Tekintettel arra, hogy a közellá-

tási ügyek intézésének decentrali-

zálását ezek mellett különböző más 

szempontok is sürgették, a mult év 

végén intézkedés történt, hogy 

egyelőre két régi tanyaközponton. 

Alsó- és Felsőközponton kezdje 

meg működését a közellátási hiva-

tal kirendeltsége. 

Az n j rendszer nagyszerűen be-

vált s előnyei minden vonatkozás-

ban örvendetesen jelentkeznek. Be-

áról gettünk több tanyai városatyá-

val. akik elmondották, hogy a. ta-

nyai lakosság « legteljesebb mér-

tékben meg • van elégedve a közel-

i látási kirendeltség felállításával, 

! Az alsóközponti kirendeltség ja- ( 

[nui j , 2-án kezdte mee működését ' 

r 

Megtartották a MEP ezévi 

első klubnapját 
Budapest, január 15. A Magyar 

filét Párt ja csütörtök este tartotta 

nieg az n j esztendőben első össze-

jövetelét, A nagy érdeklődéssel 

várt pártnap alkalmából igen so-

kan jelentkeztek a Mf iP akadémia-

utcai székházában és a párt szntno-

vidéki képviselőházi és felsőháii 

tagja is a fővárosba érkezett a 

klubnapra. Megjelent a kormány-

pártban vitéz Keresztes-Fischer. 

Ferenc belügyminiszter. Varga Jó-

zsef kereskedelmi és iparügyi mi 

niszter. Antal Is tván nemzetvédel-

mi propaganda- és vitéz Lukács 
Béla tárcanélküli miniszter és a ^ 

esti órákban megérkezett Kállay* 

Miklós miniszterelnök is. 

A miniszterelnök és a kormány 

tagjai elvegyültek a törvényhozók 

között és hosszasan elbeszélgettek 

velük az időszerű bel- és külpoliti-

kai kérdésekről. A Mf iP összejöve-

tele igen élénk volt és a résztvevők 

a késő estig együtt maradtak. 

hivatalos megnyilatkozásra nem 

került sor. 

S Z i l í H ^ N Y k M O i l 

Ma 3, 5. 7 órakor! 
A német filmgyártás monumentális 
alkotása, a velencei film verseny 

Mussolini dijat nyert filmje 

A nagy király 
Nagv Krigvís élete. Főszereplők: 

OTTÓ GEBÜHR, KRISTINA 
SÖDBRBAUM, GUSTAV IRÜH-
LICH, PAUL WBGENER 

Vasárnap az előadások 2, fél 4, ós 
5. 7 órakor kezdődnek. 


