
<t Df tMVHGYARORSZAG 1929 ápri l is 20. 

ganda színezetű munkája olyan volt, mintha 

a pécsi szénbányánál érdekelt lett volna. 

— Vértes Miksa is járt a tatai szén érde-

dében? 

— Nem járt. 

Puskás: Tana u r mibő l állapította meg, 

hogy a tatai szén jobb, mint a pécsi? 

— Meggyőztek róla. 

— Kik győzték meg? 

— A műszaki bizottság tagjai és a mérnöki 
hivataL 

Rack Lipót városi tanácsnok 

Szerint a mérnök i hivatal tagjai a város taná-

csát nem vezették félre. 

Elnök: Miért döntöttek a tatai szén mellett? 

— A tatai szén jobb volt min t a pécsi és a 

pécsi szén bevezetése esetén az üzemek ka-

zánjait teljesen át kellett volna alakítani. 

Puskás: A szénpróbáknál volt-e jelen ta-

nácsnok, aki a mérnöki hivatal jelentéseit el-

lenőrizte volna? 

Tanú: Nem tudok róla. Én nein voltam ott. 

A mérnöki hivatal jelentésében én megbíztam 

iés azt minden vizsgálat né lkü l el is fogadtam. 

Pongrácz Albert gázgyári igaz-
gató 

tagja volt a műszaki bizottságnak és ott szak-

véleményét elő is terjesztette. Véleménye sze-

rint a városi üzemeknél a tatai szén haszná-

lata gazdaságosabb és célszerűbb volt. A pécsi 

« é n n e k különleges fűtőberendezések kellenek. 

Elnök: Tud-e arról, hogy a mérnöki hivatal 

tagjai jelentésükkel a város tanácsát félre-

vezették? 

Tanú: Nem és ezt nem is hiszem el. 

Puskás: A műszaki bizottság ülésén a mér-

nökség számításait ellenőrizték-e? 

— Nem, mert azok tclicsm elfogadható szá-

mok voltak, 

Ezután Balogh Lajos intóaett kérdéseket a 

tanúhoz, aki azonban kijelenti, hogy a kér-

déseket nem érti meg és igy nem is tud rá vá-

laszolnit 
Balázs ügyész: A város anyagilag károso-

tfott-e, hogy a pécsi szén helyett a tatait 

használta? 

Tanú: Semmiesetre sem. 

Ezután Tóth Tibor Máv. főmérnök, szakértő 

intézett kérdéseket a tanuhoz és kijelentette, 

hogy a pécsi szén ma a legjobban használ-

ható magyar szén. 

Korányi Jenő viliamostársasági 
igazgató 

vallomása során elmondotta, hogy a műszaki 

bizottság ülésén mint meghívóit szakértő vett 

részt. Az ülésen ismertették a két ajánlatot 

és a mérnöki hivatal szakvéleményét. 

Elnök: A mérnöki hivatal milyen indokkal 

javasolta a tatai szén elfogadását annak elle-

nére, hogy maga is beismerte, hogy a pécsi 

szén nagyobb kalór iá ju és olcsóbb? 

— Ezt nem tudom, de a saját üzememben is 

tapasztaltam, hogy a pécsi szén drágább, mint 

a tatai. 

Puskás: A műszaki bizottság ülésén igaz-

gató úrtól , mint szakértőtől, mogkérdezték-e, 

hogy a fűtési próbák szabályosak voltak-e? 

Tanú: Nem, de én kérdeztem volna, ha va-

lami szabálytalanságot észleltem volna. 

Buócz Károly műszaki tanácsos 
elmondotta, hogy a szénszállításokra beérke-

zett ajánlatok a lap ján az összehasonlító jelen-

tést ő készíte tte el. 

Elnök: Milyen számítás a lap ján? 

— Az ajánlatok és a próbafűtések alapján. 

Dr. Nekich: Tanú nr nem érzi magát kelle-

metlenül ez ügyben, mert ugy tudom, hogy 

ön ellen büntető eljárás folyik? 

Tanti: Nehi. 

Ügyész: Majd én megfelelek erre. Az tény, 

hogy Balogh Lajos ugy Berzenczey, min t 

Buócz ellen csalás é* kőiokirathamisitás cí-

m é n feljelentést tett- Az ügyészség a vád kép-

viseletét azonban nem vette át és ez az ügy 

jelenleg a tábla előtt fekszik. 

Ezután Puskás intézett kérdéseket a tanu-

hoz és kérdései során azt próbálta bizonyítani, 

hogy a mérnöki hivatal szakvéleményét csak 

felületesen készítette el. 

Balogh Lajos kérdései során a mérnöki hi-

vatal szakvéleményét boncolgatta. Szerinte a 

szakvélemény hiányos vol t 

Tanú: Mi szakvéleményünkben részletkér- j 

áésekkel nem törődtünk. E lőt tünk csak egy I 

cél lebegett: a város üzemeit jó szénnel akar-

tuk ellátni. A tatai szén cél ja inknak jobban 

megfelelt és igy a pécsi helyett azt válasz-

tpttuk. 

Balogh: Ez súlyos hiba. Ez a kérdés na-

gyobb precizitást igényelt volna. 

Ezután a szakértők kérdései következtek 

volna, de Vild Károly elnök a tárgyalást esi a 

nyolc órakor félbeszakította. 

A tárgyalást szombaton reggel kilenc órakor 

folytatják. 

Dr. Imre Sándor a házasélel fellemképző 
h a t á s á r ó l 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Dr. Imre Sándor egyetemi tanár pénteken dél-
után nagyszáma hallgatóság előtt tartotta meg 
előadását» A házasélet jellemképző hatása« címmel. 

— A házasságralépés átalakítja az embereket 
— mondotta többek között —, mert ez az állapot 
uj és nemcsak az élet magánosságát szünteti meg, 
hanem azt is, hogy az emberek csak magukra 
gondoljanak és hogy önmaga legyen a legfon-
tosabb a maga számára. Előtérbe nyomul a má-
siknak érdeke, sorsa, az lesz a legfontosabb. Je-
lentkezik az altruizmus vonása. Vannak viszont, 
akikben éppen az ellenkező vonást, az önzést 
fejleszti ki a házasság, például a nőben, aki csak 
eltartást vár a férfitől, vagy a férfiben, aki bi-
zonyos előnyöket remél a házasságtól. Igen sokan 
későn ébrednek arra a valóságra, hogy nem egy-
máshoz valók, hogy nem kiegészítői egymás jel-
lemének. Ezek a házasfelek olyanok, mint két 

egyenlő erejű golyó összeütközése: eltávolodnak 
egymástól. A házastársak szándékosan is hathat-
nak egymásra, bár ez már nehezebb kérdés, mert 
a felnőtt ember nehezen alakul mesterséges hatá-
sok alatt. Házastársak tudatosan csak kivétele-
sen nevelhetik egymást, öntudatlanul azonban igen 
könnyen egymáshoz csiszolódhatnak, lelkületileg 
azonosakká válhatnak. Mindent összevéve a házas-
élet bizonyos jellemvonások kialakulásának uj in-
dítókat, vagy uj gátakat jelenthet 

A családi életben nemcsak a szülők hatnak a 
gyermekre, hanem a gyermekek is a szülőkre — 
mondotta ezután. Elsősorban a lemondás gondo-
latával barátkozik meg a szülő, későbben a gyer-
mek véleménye rólunk sokszor döntő befolyással 
bir cselekedeteinkre. 

Az előadás végén a hallgatóság meleg ünnep-
lésben részesítette Imre professzort. 

Dr. Engel Rudolf Egyiptomról és Palesztináról 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Az Egyetem Barátai Egyesületének szakosztályá-
ban pénteken este dr. Engel Rudolf egyetemi ma-
gántanár tartott nagy érdeklődéssel kisért előadást 
Dr. Engel Rudolf a mult év végén rendezett kairói 
nemzetközi orvoskongresszuson vett részt és ez-
alkalomból bejárta Egyiptomot és Palesztinát. Az 
ott szerzett impresszióiról közel két órán, vetített 
képekkel tarkított előadásában számolt be. 

Az előadást dr. Kerék Jártó Árpád egyetemi ta-
nár vezette be, egyben köszönetet mondott Sze-
ged közönségének, hogy az Egyetem Barátai Egye-
sületének előadását állandóan látogatta. 

Dr. Engel Rudolf igen közvetlenül beszélt ezután 
tengeri útjáról és a tengeri betegségek ellen ké-
szített íCsodaszerek«-ről, amelyeknek — saját ma-
gukon tapasztalták ki — semmi hatásuk nem volt. 
Az Egyiptomba érkezőknek szigorú egészségügyi 
vizsgán kell keresztül esni, ami abból áll, hogy 
le .kell szurkolni a 10 piasztert és kész a vizsgálat. 

Majd az egyiptomi viszonyokat ismertette a 
professzor. Megállapítva, hogy Egyiptom az ellen-
tétek országa. Színes, eleven előadásban eleve-
nedett meg Kairó mozgalmas képe, a fellahok 
nyomorúságos élete, a baksist kérő koldusvilág, 
a koránt tanitó mohamedán főiskola, amely a 
földgolyó legpiszkosabb egyeteme, az egyiptomi 
tiz csapás közül a por. a moszkitók, a hangyák 
kinzó törnie. 

Nagy érdeklődéssel hallgatták a professzor or-
vosi megállapításait arról, hogy Egyiptom éghaj-
lata nem a tuberkulózisnak, hanem a vesebajnak 
és a reumának kedvez. Orvosi intézményeit is-
mertetve, elmondotta dr. Engel Rudolf, hogy ta-
lálkozott egy arab orvossal, akinek mikor meg-
mondta. hogy magyar, ezt kérdezte: 

— Abból az országból való. amellyel a trianoni 
gazságot elkövették? 

Egyiptom a modern fejlődés útjára lépett, de 
hihetetlenül gyűlöl mindent, ami idegen, főleg 
pedig az angolt. 

Palesztinai útjáról beszélt ezután sok érdekes 
dolgot a professzor, megjegyezve, hogy cionista 
zsidó ország nincsen, Palesztina csak angol gyar-
mat, hátvédje a Suez-csatornának. Jeruzsálem a 
főváros, vízben szűkölködő hely, nincs se folyó, 
se tó. se vízvezeték. A szenny vízlevezető keskeny 
csatorna konyhakerteket öntöz. Nagy derültség kö-
zepette jegyezte meg: 

— Soha többé nem eszem salátát és főzeléket 
Palesztinában... 

Az olajfák hegyén látta a legszebb katonai te-

metőt és az volt a legbensőségesebb és legmara-
dandóbb impressziója, amikor tizenkét magyar ka-
tona sírjára tizenkét szál virágot letehetett 

A sok vetített képpel kisért előadás után dr. 
Engel Rudolfot a hallgatóság perceken át tartó 
meleg óvárióban részesítette. 

Meghívó! 
A Mansz szeged! csoDortja meghivla a szülőket, 
gyermekbarátokat, hatóságokat és társadalmi egye-
sületeket f. hó 21-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 

a Belvárosi Moziban tartandó 

bemutató előadásra 
melynek során az előadd kimutatja e gyermek 
milliókkal szemben támasztott fogtálán kívánságo-
kat és igazságtalan követeléseket s hogy mennyi 
fölösleges munkától lehetne a gyermekmilliókat 

mentesíteni. 
Belépöiegy 60 f l lér . fl Mansz szegedi csoportia. 

Minden baf a szálon keresztü éri az 
embert! A védekezési módszerek közül 

a legsikeresebbnek bizonyult n törvénye* 

sen védett Varga-féle Hyperdent-szájviz, 

amelynek használata után sok szenvedéstől 

megmenekül. Hyperdent fertőtleníti a szá-

jat. fehéríti a fogakat, meggyógyítja a fog-

hust, megakadályozza a fogak romlását, a 

fogfájást megszünteti, megszünteti a széj 

kellemetlen szagát, üdifő és kellemes ízzel 

teliti a száj Öreget: Hyperdent teljesen 

feleslegessé teszi a foqbrém és a fogpor 

használatát. Hyperdent a gyermekeket sok 

fertőző betegségtől menti meg, felnőtteknél 

pedig fogromlást, fogsorvadást akadályozza 

meg. Hyperdent egyszeri kísérlet után 

mindenkit megovőz erről 132 

Mitfus 1-én a Korsó Moxival s z e m b e n levő, 21 év óta fennálló Kárpitos és lakberendező Üzletemet a megnagyobbított 
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