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Az első napon 1200 mpnkanélküli 
jelentkezett a városi Inségmunkára 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a hatósági mun-
kaközvetítő hivatal a polgármester megbízásá-
ból ismét felhívást intézett a szegedi munka-
nélküliekhez, akiket felhívott, hogy péntekig 
jelentkezzenek azok, akik részt akarnak venni 
a város által elrendelt inségmunkákból. Ked-
den volt a jelentkezések első napja és már 
ezen a napon a lejelentkezett munkanélkü-
liek száma meghaladja az ezerkétszázat. 

A jelentkezés határideje pénteken cl ben 
jár le A jelentkezés alkalmával a munkások-
nak fel kell mutatniok munkakönyvükön kí-
vül bejelentő lapjaikat is, mert a város ható-
sága igy kívánja biztosítani azt, hogy az in-

ségmunkákban csak szegedi munkások ve-
gyenek részt. Pénteken délben lezárják a je-
lentkezéseket, a jelentkezők névsorát átadják 
a mérnöki hivatalnak, amely kijelöli az in-
ségmunkák keretében elvégezhető munkálato. 
kat és ezekre beosztja a jelentkezett munka-
nélkülieket. 

A munkaközvetítő hivatal minden munka-
nélkülinek jelentkezési lapot állit ki, amely-
Iyel a listán szereplő munkanélkülieknek 
szombaton ismét jelentkezniők kell, hogy meg-
tudják munkabeosztásukat. Az inségmunka a 
mérnöki hivatal tervezete és beosztása alapján 
hétfőn reggel kezdődik és bizony.Wan ideig 
tart. 

Dr. Berecz Jánost 
választották meg dr. Tóth Imre helyébe 

a Katolikus Kör elnökének 
(A Délmaggarurszág munkatársától.) Va-

sárnap délután 4 órakor tartotta meg a Sze-
gedi Katolikus Kör rendkívüli közgyűlését, 
amelyen a megüresedett elnöki szék betölté-
sével foglalkoztak. A közgyűlésen mintegy két-
százan jelentek meg a kör tagjai közül. 

Czigler Arnold alelnök bejelentette, hogy 
a rendkivüli közgyűlés egyetlen tárgya az 
elnöki szék betöltése, amely Tóth Imre le-
mondása folytán üresedett meg. Czigler Ar-
nold két indítvánnyal lépett a közgyűlés elé. 
Indítványozta, hogy az eddigi elnököt válasz-
szák meg örökös disztaggá, az elnöki széket 
pedig dr. Berecz János egyetemi professzorral 
töltsék be. 

A közgyűlés ez indítványt egyhangúlag el-
fogadta és dr. Berecz Jánost a Katolikus Kör 
elnökévé választotta. Az uj elnököt Becker 
Vendel pápai kamarás, alelnök vezetésével 
Fekete Ipoly, dr. Falta Marcell és Kecskés 
István köri igazgatókból álló küldöttség hivta 
meg a közgyűlésre. A professzort nagy ováció-
val fogadták. 

Az uj elnököt elsőnek Czigler Arnold üd-
vözölte. Azért esett a választás Berecz pro-
fesszorra — mondotta —, mert uj energia-
források bekapcsolásával vezető szerephez 
akarják juttatni a Katolikus Kört. 

Ezután az uj elnök mondotta el beszédét 
— Mélyen megilletődve hajlok meg a ki- j 

tüntetés előtt — mondotta —, mely engem 
tudományos munkám színhelyéről, az egye-
temi katedráról és klinikáról, a katolikus tár-
sadalmi élet gócpontjába szólitott, hogy vál-
laljam a kör elnökségével járó díszt és köte-
lességet. Remélem, hogy a bizalom előlegezése 
nem a »homo novus«-nak szól, aki csak azért 
nem kapott sebet, mert nem a közélet hangos 
frontszakaszán harcolt, hanem az emberszere, 
tet és a tudomány otthonában. 

— Uj programot nem adha'ok, mert a Ka-
tolikus Kör célkitűzései tiszta fogalmazásban 
élnek a köztudatban. Szeged közélete éppen 
ebben a szomorú időszakban nélkülözi a ka-
tolikus társadalom szivedobfcanását. Nem tá-
madó harcot hirdetünk, hanem a magunk 
energiáját akarjuk összehangolni. Egyet azon-
ban ki kell emelnem és azt hiszem, hogy 
ebben valamennyien egyetértünk, hogy a Sze-
gedi Katolikus Kör, mint a múltban sem, ugy 
a jövőben sem fog pártpolitikát folytatni. 

— Actio Catholica a Katolikus Házban, 
pezsgő társadalmi élet a Katolikus Körben, 
az egyűtlérzők az együvétartozók együítma-
radása, a katolikus öntudatnak békés de-
monstrációra való edzése: ez az a program, 
amelyet örököltem, és amelynek valóra váltá-
sát igérem. 

Beszéde végeztével az uj elnököt a jelen-
levők hosszasan ünnepelték. 

»\ saftőpörök bizonyítási rendszere egyik 
akadálya az eszmei igazságszolgáltatásnak« 

Kovács RókHS tanácselnök beszéde az Mélölábla évnyitóján 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den tartotta meg a szegedi Ítélőtábla az új-
esztendő első tárgyalását. Mint minden év-
ben, ugy most is, a tárgyalás megkezdése előtt, 
a tárgyaló tanácselnök rövid üdvözlő beszédet 
mond, amelyre a tárgyaló ügyész és védő 
válaszol. A keddi tárgyalásokat a tábla Ko-
vács-tanácsa folytatta le, igy Kovács tanács-
elnök mondotta az üdvözlő beszédet. 

Beszédében visszatekintett az Ítélőtábla el-
múlt esztendejére és konstatálta, hogy a tábla 
elé kerülő ügyek számában apadás állott be. 
Ezeket az apadásokat a második büntelőno-
vellának a pörorvoslatokat korlátozó rendel-
kezéseinek tulajdonítja. Beszéde további ré-
szében kifejtette, hogy az abszolút igazságnak 
a bíróságok részéről való kiszolgáltatása mi-
lyen nehézségekbe ütközí1-:. Ugyanis a gya-

korlati szempontok figyelembevétele bizonyos 
korlátokat állit a biró elé. Ezek közül meg-
említette elsősorban a ténykérdésben való szi-
gorítást. A törvény csak két pörorvoslati fokot 
állapit meg, igy tehát, ha valamelyik ögv a 
járásbíróságon Kezdődik, a tábla, mint har-
madik fok, már csak jogi kérdésben hatá-
rozhat. Pedig az abszolút igazság kiderítése 
megkívánná, hogy a tábla itt is vizsgálhassa 
a ténykérdést. 

Kovács Rókus ezután a saj'ópörökről be-
szélt. A valódiság bizonyítása a sajtópörök-
ben pörszakokhoz van kötve. Ez is egyik aka-
dálya az eszmei igazság kiszolgáltatásának. 
Annak ellenére,, hogy az uj sajtótörvény 
1911 ben lépett életbe, nem ment még eléggé 
át a köztudatba az, hogy a valódiság bizo-
nyítása pörsznf'oz van kötve. Emiatt aztán 
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a felek" sokszor ugy távoznak a bíróságok 
elől, mint .akiket »elütöttek« a bizonyítás jo-
gától. 

Az eszmei igazság kiszolgáltatásában akadá-
lyozza a biróságot a tanúvallomások meg-
bízhatatlansága. Ez különösen a büntetőügyek-
re áll, amelyeknél a tanúvallomásokon van a 
hangsúly. 

Beszéde további részében megállapította Ko. 
vács Rókus, hogy mindezeknek a felhozott 
akadályok ellenére is sikerült az Ítélkezés ní-
vóját fentartani. Ebben nagyrésze volt a két 
másik jogszolgáltatási tényezőnek, az ügyész-
ségnek és az ügyvédi karnak. Kérte további 
támogatásukat, hogy ez a nivó ne csak fenn-
tartható, hanem emelhető is legyen. 

Az elnök beszédét az ügyészség nevében 
Zombory Jenő helyettes főügyész köszönte 
meg. Kiemelte a nagy és éríí'ies munkát, 
amelyet a bíróság végzett az elmúlt esztendő-
ben és amely munkájában mindég számithat 
az ügyészség támogatására. Végűi az ügyvédi 
kar nevében köszönték meg az elnök szavait. 

Graf-gyermeSíteház 
megnyitását nem lehet tovább 

halogatni 
Hz alapítólevél nem engedi meg az Özembe* 

helyezés elhalasztását 
Mindenki előtt emlékezetesek azok a Kar-

cok, melyek a Gráf-féle gyermekkórház 
fentaríása körül dúltak. Amióta a gyermek-
klinika uj hajlékába költözött, csaknem egy 
esztendő telt el és azóta a gyermekkórház 
épülete ott áll árván, üresen. A torony alatt 
nem tartották sürgősnek a gyermekkórház 
üzembehelyezését, mig végre ismételt és ki-
tartó unszolásra novemberben megkezdték az 
épület rendbehozását. A rókusiak és felsővá-
rosiak sokat panaszkodtak, hogy nem tudják 
beteg gyermekeiket oly messzire, a Tisza-
partra vinni s tr'.. üiogy kocsira nem telik 
és a mai nyomorúságos viszonyok mellett a 
villanyospénz kenyérre kell, már nehezen vár-
ták a gyermekkórház megnyitását. Éjnek ide-
jén a közkórházba sokszor visznek be beteg 
gyermeket és ott kétségbeesetten tudják meg, 
hogy szakorvosi kezelésért a Tiszapartra kell 
menni. Minden remény megvolt arra, hogy 
ezen állapotnak rövidesen vége lesz, mert 
február elején az épület tatarozást munkála-
taival teijesen elkészülnek és a kórház-
költségvelósen belül a felszerelésre is meg-
van a feilezetv ugy, hogy mi sem állott útjában, 
hogy március elejével a gyermekkórház meg-
kezdhesse működését. Azonban a legutóbbi 
kórházbizottsági ülésen, mely meglehetős ide-
ges hangulatban tárgyalta a népjóléti mi-
niszter segélymegszori! ása következtében elő-
állott helyzetet, váratlanul felvetődött agver. 
mekkórház üzem behelyezésének bizonytalan 
időre való elhalasztása. A kórházbizottság tag-
jai, akiket ez teljesen váratlanul ért, maguk 
is érezték e gondolat megvalósításának le-
hetetlenségét, már csak azért is, mert nem 
vállalhatják az erkölcsi felelősséget azért, 
hogy a takarékoskodást éppen a legszegényebb 
környék gyermekeinek egészségén kezdjék. 

Utána jártunk a dolognak és megtudtuk, 
hogy a gyermekkórház üzembentartása a vá-
rosnak évente alig jelent 12—14.000 pengővel 
többet annál az összegnél, mint amit már 
erre a célra előirányoztak, ezzel szemben 
a védőintézeteknél, melyeknél a segély meg-
szorítása következtében mintegy 30.000 pen-
gős fedezethiány mutatkozik, teljes egyensúly 
állitható helyre, ha gondoskodnak arról, hogy 
a védőintézetek alapszabályait szigorúan be-


