
VI. st. 

A gazdasági válság 
felére csökkentette a perek számát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A törvény. 
Keiési szünet még nem kexdődött meg, de a biró-
ság folyosóin mindenütt nyári csend uralkodik. 
Es n jelenség nem uj, már hosszo hónapok óta 
tart az úgynevezett kéngsztrszőnctelés. amelynek 
oka: a gazdasági válság. A pénztelenség megbéní-
totta a bíróságok munkáját Is. A perek szdirfi 
<i felénél U alacsonyabbra csökkent. Mig azelőtt, 
p^y egy perfelvételi napon 250—260 ügy is volt, 
ma" nincs több 90—lOOnál. A táblánál érezhető 
legjobban • pertelenség. Kéthetes terminusok a 
leggyakoribbak, de még ilyen módszer mellett Is 

síig akad tárgyalni való flgy. 

A büntetőbíróságoknál sem különb • helyzet. 
Vádtanácsi tárgyalások alig vannak. Mig ezelőtt 
megfeszített erővel is alig lehetett elvégezni a 
rengeteg ügyet, addig ma egy-egy tárgyalási na;>ra 
alig kerfli kitűzésre két-három ügy. 

Egyik Ismert szegedi ügyvéd a következőket mon-
dotta erről: 

— A perek alaposan megcsappantak, viszont 
as ügyvédek száma emelkedett. A helyzet kétségbe* 
ejtő... 

A májusi esőzések 
feljavították Szeged terméskilátásait 

A szántók |61 Állanak, fagykár mlafl az Idén kevés gyümölcs lesz 
(A Délmagyarország munkatársétól.) A földmt-

velésügyi minisztérium által időnkint kiadott ter-
mésjelentések az egész ország helyzetére vonatkoz-
nak és Szeged ezekb:n a jelentésekben nem kap 
külön helyet. A Défmagyarország munkatársa kér-
dést Intézett Séra Gyula gazdasági felügyelőhöz, 
aki a környék terméskilátásairól a következőket 
mondotta: 

— Általában véve a helyzet lényegesen javult 
A májusi esőzések alaposan feljavították a ter-
méskilátásokat 

A ka'á*zosoknát 

•a buza és a rozs az eső után rohamos fejlődést 
nek indult és annyira feljavult hogy ennél a 
két legfontosabb kalászos unitnál közepes termé *re 
van kilátás. 

A kapásnóoéngek 

elsősorban a kukorica éa a burgonya kitűnően 
állanak. Természetesen még sok mindenfélétől függ 
a hozamuk, de e pillanatban ugy a kukorica, mint 
« burgonya a kívánt módon fejlődik. 

A gyümölcsösökben 

szomorú • helyzet A fagy szinte hely reho-áta tat-
tan károkat okozott  a kertekben és némelyik gyü-
mölcsfajta annyira megszenvedte a hideget bogy 
Szegeden nem is lesz termése, mint például a 
kajszin baracknak és az őszi baracknak. A kaj-
szinbarack és az őszi barack annyira megsínylette 
• telet bogy még az ágak ts elfajglak o fákról. 

— Sokat szenvedett a hidegtől a cseresznye és 
ti meggy Nagyon csekély a terméskilátás mind-
két fajtából. Kedvezőbb a helyzet az almánai és 
körtetermésre is van kilátás, úgyszintén elég jól 
mutatkozik a szilva Is. 

A szőlőkben 
is nagy pusztitást végzett a téli hideg. A szőlők 
ugyan ehez képest meglepően jól állnak, de meg-
közelítőleg sem lesz annyi termés, mint tavaly. 

A kerti vetemények 

kivétel nélkül jól állanak. Ezekre az időjárás fe-
lettébb kedvezett és az uj főzelékfélékből nagy 
mennyiségek "kerülnek piacra. 

A paprikapalánlálat 

most ültetik ei a földeken. Az időjárás igen ke<L 
vez erre a munkálatra. A Valéria-téri tőzsdén 
szerdán az édesnemes készárut 1.10 pengőtől teL 
!eie kínálták. Különleges csemegeédes 1.50 
kőért kelt el kilónkint 

Elmondotta még Séra Gyula, hogy Szeged kör-

BelvárosI Mozi 
Csütörtöktől vasárnapig 

vig szerelmi bonyodalmak 10 felvonásban. Fő-

szereplők; Uane Hald és Ilans BriUsewetter. 

Azonkívül : 

M a g y a r H í r a d ó 
Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

Korzó Mozi riUtUrtttkOn 

A SZERELEM DALA 
pompás zene é* nagyszerű énekszámok mellett 

Egy fiatal szerelmespár boldog révbejutása 

Főszereplők: CAMíLLA HORN és JACK 

TREVOR. Azonkívül: 

N l n a P e l r o v n o s z o m o r ú s z e r e l m e 
d r áma ÍO le lvonAibon. 

Főszereplő: B r j g f < | e H e | m 

Előadások 5, 7, 9 ór.iker. 
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Cipőt nt vegyen, 
..ELIT 

mig az 

í á cipőket nem nézte mey 
• Bifohanyl 'ér 

ia. 

olcsó áraink 

Divat topánka (bacskar) P 8 - 2 0 

Nttl clpOk színes és fekete P 1 2 . 5 0 

Férfi weekend cipő P 1 2 . 9 0 

érdekében áll 
erről meggyőződni! 

nyékén Felsőtanyán, Domaszéken, Bodomban és 
Röszke—Szentmihálytelken legszebbek a földek, mig 
Alsótanyán a jégverés minimumra csökkentette * 
terméskilátásokat. Tájékoztatta végül » gazdasági 
felügyelő * Ddmagyarország munkatársát arról 
hogy a szarvasmarha áttomány jól telelt és telje-
sen egészséges, továbbá, hogy • baromfitenyésztés 
Szegeden és környékén nsgy intenzitással folyik, 
semmi visszaesés nincs. A felügyelőség a közel-
múltban osztott ki a baromfitenyésztők között 
1300 vörös Izlandi csibét 

Szeged szerdai piaci árai 
A gazdasági felügyelő tájékoztatása után végig-

jártuk a szerdai hetipiacot » 
A baromfi egyenesen luxusszámba megy. Ga-

lambnál Valamivel* nagyobb hároir hónapos csir-
ke párja 2.90 pengőnél kezdődött valamivel na-
gyobbacskáért már 3.50 pengőt is elkértek. Ehez 
az árhoz viszonyítva a jércének, vagy a tyúknak 
a párja lényegesen olcsóbbnak mondható. 4 pen-
gőért szép párt lehetett kapni. Nincs különbség 
a fiatal és az öreg kacsa között sem. A fiatal-
nak Is, meg az öregnek is 3.50-től 4.50-ig o«dták 
párját A liba kilója 1.30 pengő volt A tojásért 
darabonkint 7 fillért kértek. 

A főzelékfélékben a «ök a primőr. Darabja nagy-
ság szerint 50 és 80 fillér között váltakozott Fej-
tett zöldborsó kilója 1 pengő volt fejtetiené literje 
40—50 fillér, spenót 40 fillér kilogrammon kint. 
Karalábé csomók 8—14 fillér, a spárga kilója 80 
fillér, a borsika^jomba kilója 2 pengő, uborka 
darabja 20-tól 50 fillérig, a saláta 2—5 fillér kő-
zött váltakozik. 

Nagy keletje van a burgonyának. Az őburgo-
nyát 16 tói 24 fillérig árusítottak kilogrammon-
kínt az újért azonban még fantasztikus árat kér-
tek, 1 pengőt kilójáért 

A <fseresznge három nap alatt nagyot zuhant. 
Amiért egy héttel ezelőtt 'még 5 pengőt kértek 
kilójáért, azt a szerdai piacon már 70, sőt '50 
fillérért is meg lehetett kapni. Ez a korai cseresznye 
azonban izre nem kierégítő és nem is sokan vásá-
rolták. ami nagyban hozzájárult az árak lemor-
zsolódásához. 

A földieper ára is megy lefele. Szép epret már 
1 pengőért is adtak kilónkint egészen prima áru. 
ért azért elértek 1.80 fillért 

Általában véve a piac forgalmát tőzsdei műszó, 
vai élve, lanyhába>'• leüt jelezni A közönség csa1' 
a legszükségesebb élelmiszere.'; vásárlására szorít-
kozik, fillérekért negyedórákon keresztül alkudoz-
na* és a vásár igy is csak nehezen jón léire. 

Asz olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztő Url Nagyon kérem alábbi 

soraimat b. lapjuk .Olvasó rovatában, közzétenni. 
Sze ;ed lcg^eb'' helyén a 5 z'ch n i-'é «n vnn a v r > 
piac, íimelv nem is I<nn' rossz soks: or ízléses aszta-
laivaí és talán még a mai neh Jz hely^tb n is akadna 
vevő, ha egyes árusok magok nem szoktatnák ei 
őket Ugyanis, ha valaki vevőszn lékkai odamegy 
és nem vesz mímvárt az első helyen, ahol meg-
kérdezni bátorkodik az árakat, akkor erősen vér-
tezze fel magát a reázuduló megjegyzések ellen, 
mert különben bizony megfutamodik. Azt hiszem, 
ezt már többen is tapasztalták rajtam kivül. De 
nem ez adott tollat a kezembe, hanem azok a 
néha durva szavak, amelyek néha kedélyes vicce-
lődés, néha pedig ádáz veszekedd*k közben hang. 
zanak el. Azt hiszem, nem szerénytelenség kér-
ni, hogv a vános hatósága gon.jskodjék arról, 
hogy rtr\ megszűnjenek. Adjon ki rendeletet 
amellyel azokat, akik többszöri figyelmeztetés után 
is reprodukálhatatlan kifejezésekké illetik akár a 
vevőt, akár a többi árust és ezzel nemegyszer a 
Széchenyi-tér sétálóit is megbotmn'oztatják, bír-
ságolják meg. 

Soraim lekőzléséért fogadja Szerkesztő ur hálás 
köszönetemet 

TisZtefctteT; (smris.) 
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Halálos műiéiért 
másiélévl börtön 

(A Délmagyarország munkatársát ál.) A , 
szegedi törvényszék Vi/d-tanácsa szerdán ér- a 
dekes bűnügyet tárgyalt Egy 46 esztendős ' 
szegedi asszony, 7uhász Józsefné ült a vád-
lottak padján tiltott műtét bűntettével és gon-
datlanságból okozott emberölés vétségével vá-
dolva. A biróság előtt temérdek bűnjel fe-
küdt, amiket a rendőrség az asszonytól lefog-
lalt. Az orvosszakértők elszörnyedve nézték 
ezeket a régi, rozsdás instrumeritumoRat Mi g 
vaspor is volt a .műszeres-ládában*. 

Juhász Józsefné január 3-án tiltott műtétet 
hajtott végre, egy rongyokba csavart lúdtollal . 
Kőszó Mihályné szegedi asszonyon. A műtétért 
5 pengőt vett át paciensétől. Kószó Mihályné | 
súlyosan megbetegedett Ahogy a boncolás • j 
megállapította, a piszkos ludtolltól és a ron- . 
gyoktói fertőzés lépett fel, amelg két nap ' 
alatt megölte a szerencsétlen asszonyt. A do-
log kitudódott és Juhászné ellen megindult 
a bűnvádi eljárás. 

A szerdai tárgyaláson az asszony beismer-
te, hogy a műtétet elvégezte, tagadta azonban 
a bűnösségét. Azt állította, hogy Kószóné fel-
kereste őt és sírva könyörgött bogy segítsen ̂  
rajta. Azt mondta, hogyha nem végzi el a j 
műtétet, megöli magát. Pénzt sera kért, csu- k 
pán szívességből tette, amit tett, de Kószó 
Mihályné ráerőszakolta az őt pengőt. 

A biróság több tanút hallgatott ki, majd az 
orvosszakéri ők terjesztették elő véleményüket. 
Eszerint a halált a fertőzött lúdtoll idézte elő j 

A biróság bűnösnek mondotta ki Juhász 
Józsefnét magzatelhajlás bűntetteién• és gon-
datlanságból okozott emberölés vétségeben és 
egyévi és 6 hónapi börtönre ilélte. Az asszony 
az itélct súlyossága miatt fellebbezést jelen- f 
tett be a táblához. 


