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Hamisított, egészségtelen tel 
a szervezetlen szegedi tejpiacon 

Szövetkezetet alakítanak a gazdák — Értekezlet a városházán 

(A Dátmaggarorg&g munkatársától.) Baro-
mit Tibor főispán kedden délután értekezle-
tei hívott össze a tejszövetkezeti kérdés meg-
vitatására. A megbeszélésen a főispán más-
Srányu elfoglaltsága miatt dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes elnökölt, aki megnyitó 
beszédében elmondotta, hogy Szegeden a tej-
termelés. a tejforgalom és a tej értékesítés tel-
lesen szervezetlen, aminek rendkívül sok köz-
gazdasági és közegészségügyi kára van. Súlyos 
Kár éri a tejtermelő gazdákat, akik nem tudják 
G tejet megfelelő áron értékesíteni, aminek 
viszont káros következményei vannak Szeged 
egész mezőgazdaságára. A rendezetlen hely-
zet tovább nem tartható fenn. 

Szanyl István fővegyész, az ujszegedi vegy-
kisérleti állomás vezetője Ismertette ezután 
részletesen a szegedi viszonyokat. Elmondotta, 
hogy Szeged tejszükséglete jelenleg napi 20-
21000 liter tel, de * fogyasztást észszerű in-
tézkedésekkel és megfelelő propagandával 
nagy mértékben lehetne fokozni. Jellemzi a 
helyzetet, hogy Szegedre a vaj túlnyomó ré-
szét messze vidékekről szállítják, pedig a sze-
gedi tej zsírtartalma lényegesen nagyobb a 
dunántúlinál. A közfogyasztásra kerülő tef 
mennyiségének csak Igen kis része az, amelynek 
kezelése megfelelő. Lefölözött, felhígított, ide-
gen anyagokkal színezett tejet árulnak a kis-
kofák és ezzel veszélyeztetik a gyermekek 
egészségét. A szervező munkának három irány-
ban kell megindulnia. Az egyik cél az, hogy 
a gazdák tej termésüket minden nap megfe-
lelő á ron értékesíthessék, a második, hogv Sze-
ged fogyasztóközönsége szabályszerűen kezelt, 
egészséges tejhez és tejtermékekhez jusson, a 
harmadik pedig a tejfogyasztás fokozása. Ezért 
fel kellene állítani egy központi beszerző és 
értékesítő intézetet és gondoskodni kellene a 

tejfölösleg megfelelő Ipari feldolgozásáról Ha 
a szervező munka sikerrel jár, akkor nem tör-
ténhetik meg többé az, ami most elkerülhetet-
len, hogy a katonaság és az egyetem idegen-
ből szerzi be tej- és tejtermékszükségletét. Ki-
jelentette Szanyi fővegyész, hogy a fej problé-
mája van annyira fontos, mint a paprika-
probléma és súlyos hiba, hogy nem méltányol-
ják kellőképen. 

Ezután Preytag Béla, az Országos Tejszövet-
kezeti Központ képviselője szólalt fel. Meg-
állapíthatja — mondotta —, hogy Ilyen ren-
dezetlen állapot sehol másutt nincs az ország-
ban. A szegedlek nem is Ismerik a jó tejet, 
mert hozzászoktak a hamisított áruhoz. Gyak-
ran megtekintette a szegedi tejpiacot és min-
den kémiai vizsgálat nélkül megállapitotta, 
hogy a kofák tejesköcsögeiben hamisított tej 
van. Saját maga tapasztalta, hogy az egyik 
tejeskofa vászonzacskót húzott kt tejeskannájá-
ból. A vászonzacskóban állati hulladék volt, 
Amikor megkérdezte tőle, hogy mit akar vele, 
az árusító egészen természetes hangon közölte 
vele, hogy a tej igen gyönge, azért áztatta 
bele a zacskót, hogy a hig lé egy kis szint 
kapjon tőle. 

Sós István, a tejszövetkezet! központ igaz-
gatója a dunántuli tejszövetkezetek szerveze-
tét ismertette. Utána Masa Miklós szólalt fel-, 
aki bejelentette, hogy a szegedi gazdák öröm-
mel üdvözlik a tejszövetkezet megalakításá-
nak a tervét, de kívánatosnak tartják, hogy a 
szövetkezetet maguk a szegedi gazdák csinál-
ják meg. Hasonló értelemben szólalt fel Jani 
Mihály is a baktól gazdák nevében. 

Kamocsay Gábor. Ntfáry György, Ecsedí Fe-
renc felszólalása után a polgármesterhelyettes 
megállapitotta, hogy a bizottság helyesnek ta-
lálja a szövetkezet megalakítását. 
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Egészfégrontásért kéthónapi fogház 
A fiatalasszony heresóval mérgezte meg apása levesét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ifj. 
Hevest Vendelné sövényházai asszonyt egész-
ségrontás miatt állította kedden a törvényszék 
elé az ügyészség. Az egészségrontást azzal 
követte el, hogy apósának, id. Hevest Ven-
delnek a levesébe két kávéskanál heresót tett. 
A menyecske a tárgyaláson belsnerte. hogy a 
bűncselekményt elkövette. Azonban nem akarta 
megmérgezni apósát, tettét elkeseredésében kö-
vette el, mert öt mindig megverték és azzal is 
gyanúsították, hogy ellopott 50 pengőt. Az igaz, 
hogy ez a lopás utólag rábizonyult. A here-
sóval az öregnek csupán fájdalmat akart 
okozni, egy éb szándéka nem volt. 

A biróság kihallgatta az apóst, aki igen ér-
deke* részleteket mondott el. 

— A menyem — vallotta az öreg — levest 
főzött és nekem is, magának is letett egy tá-
nyérral az asztalra. Amíg ő künn volt a kony-
hában, addig én elkezdtem kanalazni a levest, 
de már az első kanál után éreztem, hogy 

valami nincs rendjén. A leves nagyon össze-
húzta a számat, keserű volt az ize. Kiszóltam 
a konyhába: 

— Maris, mi van a levessel? 
— A menyem visszaszólt, hogy nincs azzal 

semmi, ő nem tudja, hogy mi van vele, csak 
egyem nyugodtan. De én bizony nem voltam 
nyugodt. Megkóstoltam a menyem levesét, az 
jó volt. A hét tányért kicseréltem és a »hú-
zós« levest a menyem helyére tetlem, magam 
pedig az ő levesét fogyasztottam el. Amikor 
a menyem bejött, leült és enni kezdle a le-
vest. Láttam, hogy meg van lepve, neki is 
összehúzza a Jeves a száját, de nem szólt 
semmit. csata'.fyelte szótlanul. Én meg lestem, 
hogy mostj} i f i esz. Három kanál után fel-
állott. fogü ^ánvért és vitte kifelé. 

— Hováfaitfd azt a ló levest? — kérdez-
tem tőle. 

— Viszem a konyhába — mondta —, mert 
kihűlt. 

— De hiszen még gőzölög Is — feleltem. De 
ö csak vitte kifelé és betette a remibe. Onnan 
én kivettem és az egész tányért betettem a ti-
fonérba és az ajtót rázártam. Nemsokára jött 
a menyem, hogy adjam oda a sifonér kulcsát, 
mert dolga van ott. De biz én nem adom — 
feleltem —, mert ott a leves és azt meg aka-
rom mutatni estére a fiamnak. A leves mégis 
eltűnt, mert a mernem később feltörte a si-
fonért és a levest kiöntötte a paSlóra. 

A biróság ifj. Hevesi Vendelnét 2 hónapi 
fogházra ítélte és az Ítéletben a menyecske 
megnyugodott. 

— Hát maga megnyugszlk-e? — kérdezte 
az öreget az elnök. 

— Sem nyugszom meg — felelte az após. 
Sokallom! Énnek Is én Iszom meg a levét. 
Mert ha őt lecsukják, nekem kell az ő mun-
káját is elvégezni... 

f f i reJc 
WW Szerda. Rám. kath. Péter nzékf. Prot. 
MM A A -Gereson. A nap kel 6 óra 55 perckor, 
nyugszik 5 óra 83 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzenm mhiden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiraitcsere kedden, csütörtökön, 
•szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal S&rkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér I. 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-n. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
n 489, (telefon 3425). 

II Délmagyarország kiállítása 
Kedd este óta af színnel gazdagodott Sze-

ged. A Széchenyi-tér 2. alatti tágas klraka'or 
kat állítottuk a »Délmagyarország« nagyszabású 
uj akciójának szolgálatába: ezekben a kira-
katokban állítottuk ki azokat az értékes tárgya-
kat, amelyeket a Délmagyarország előfizetőt-
neh ajándékoz. Az esti világításban Impozán-
san bontakozik ki a kiállított tárgyak gazdag 
sorozata. A praktikus jégszekrény, a Be-
nyovszky-festmény, a gramofon, a sezlon, a 
kerékpár, a szőnyeg, sőt az egyik kirakatot 
megvilágító pompás csillár és a többi kiál-
lított tárgy Is egy-egy ajándék, amelyekben 
a i>Délmagyarországi ugy régi, mint uf elő. 
fizetőt minden költség vagy díjfizetés nélkül 
részesülhetnek. 

— Az ingyentejakció. A szegedi szegény gyer-
mekek ingyentejakciója javára ujabban a követ-
kező adománvok folytak be: Városi Színház 2 fil-
léres j egypót lék a i ból 30 pengő, n belvárosi köz-
ségi leányiskola szülői értekezlete 15 pengő 22 
fillér, Széchenyi Mozi jegypótlékai 57 pengő 94 
fill̂ T. belvárosi óvóda (Szabóné tiketteladása) 2, 
"Wimmer Fülöp 10, Szegedi Kenderfonógyár 20, 
Wannie András 3, Vigyázó Rezső 5 pengő. Az ak-
ció március hónapra is szeretné az ingyentejet 
biztosítani, de a rendelkezésre álló pénz kevés 
és ezért a közönséghez ford-ul, hogy a sok nyo-
morgó és éhező gyermek részére tegyék lehetővé 
a tejreggelit. 

— Szeged népjóléti adminisztrációjának 
felülvizsgálása. A belügyminiszter megbízásá-
ból kedden Szegedre érkezett dr. Szekeres Já-
nos miniszteri osztálytanácsos, hogv felülvizs-
gálja a város népjóléti adminisztrációját. A 
délutáni órákban vitéz dr. Szahó Géza tanács-
nok tájékoztatta a viszonyokról a miniszteri 
kiküldöttet, aki szerdán délelőtt a népjóléti 
intézményeket látogatja meg. Ellátogat a nép-
konyhákba, a hatósági munkaközvetítő hiva-
talba és megnézi az inségmunkákat is. A nép-
jóléti tanácsnok közölte a miniszter megbi-
zottjával, hogy a házipénztárnak eddig már 
57.000 pengővél tartozik a népjóléti alap. Mi-
vel az előlegezett összeg hiánya miatt snlvos 
zavarokkal küzd a városi pénztár, igen sürgős 
lenne a város 80.000 pengős inségállamsegélvé-
nek kiutalása annál is inkább, mert hatvan-
ezer pengőt már korábban kiutaltak. 

Ü z l e t e m s ú l y p o n t j a : 
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