
t933 november A O f í !W A G ? A ff O R S 7 A G 

Az „irányított termelés" bevezetéséi 
a vasárnapi gazdagyülés 

( Á Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap délelőtt a városháza közgyűlési termé-
ben tartották meg a Duna—Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara, a Szegedi Gazdasági Egye-
sület és a gazdasági egyesületek rendezéseben 
a kerületi gazdagyülést. A városháza nagyter-
me zsúfolásig megtelt kiküldöttekkel és érdek-
lődő gazdákkal. A gyűlésen Purgly Emil ja-
vaslatát vitatták meg, mely az ¡rányitott gaz-
dálkodás bevezetésére vonatkozik. 

A gyűlést dr. H u n y a d i V a s s Gergely, a 
Szegeai Gazdasági Egyesület elnöke nyitotta 
meg, aki üdvözölte a megjelenteket. Dr. S t a ub 
Elemér ny. h. államtitkár a Purg ly- javas-
latot ismertette Részletesen vázolta az irányí-
tott gazdálkodás elveit és a gazdatársadalom 
nehéz helyzetét. Nemrégiben kétféle jelszó volt: 
kulturfőléiny és gazdasági többtermelés. A kul-
túrában nagyot haladtunk és a termelés is meg-
sokszorozódott. de a legfontosabb eredmény, 
a jólét elmaradt. A mai rossz gazdasági hely-
zet oka elsősorban az értékesítés nehézségei-
ben keresendő. A helyzeten csak az irányí-
tott termelési rendszer bevezetése segithet. 

A következő felszólaló gróf T e l e k i Mihálv 
volt, aki arról beszélt, hogy nemcsak az ex-
portot kell fokozni, hanem nagy mértékben 
csökkenteni kell a behozatalt is, főleg azokban 
a terményekben, melyeknek a fejlődése ide-
haza is biztosítva van. A szemtermelésről át 
kell térni a magtermelésre. 

Ezután gróf S z é c h e n y i Károly, az Or-
szágos Kertészeti Egyesület elnöke beszélt és 
azt hangoztatta, hogv a kiváló minőségű bel-
földi gyümölcsöt kötelességünk a külföldivel 
szemben előnvben részesíteni. Megemlékezett 
gróf Klebelsberg Kunóról, akinek Alföldi Bi-
zottsága tulajdonképen nem létezik már, de 

a nagy kulturpolitikus elérte a célt: az Alföld 
megmozdult. 

Á Makói Gazdasági Egyesület küldötte, S. 
B á l i n t György felsőházi tag azt kérte, hogy 
a hagymatermő területet nyilvánítsák zárt te-
rületté és csak ezen a területen legyen szabad 
hagymát termelni. Egyesülete nevében csatla* 
kozott az irányított gazdálkodás tervéhez. 

K o r o m Mihály gazdasági tanácsos a pap-
rikatermelés jelenlegi helyzetét ismertette és 
szintén csatlakozott a javaslathoz., 

K o v á c s Jenő, a Vásárhelyi Mezőgazdasá-

S Bizottság elnöke a vidéki tejkérdéssel fog-
lkozott felszólalásában és azt kérte, hogy a 

vidéki tejellátást ne adják át egyes szövetke-
zeteknek, hanem hagyják meg a jelenlegi ál-
lapotában, mert a jelenlegi tejellátás sok-sok 
ezer kisegzisztencia megélhetését biztosítja. Az 
irányított gazdálkodással szemben lehetőséget 
kell nyújtani az egyéni érvényesülésnek és 
munkának. 

Dr. G e s z t e 1 y i Nagy László kijelentette, 
hogy bár a gazdák hivei a termelés és a keres-
kedelem szabadságának, de amikor a külföld 
épen az ellenkezőjét cselekszi, nem maradha-
tunk tétlenek. Nem ötletszerűség, hanem terv-
szerűség kell a mezőgazdaság boldogulásához. 
Határozati javaslatot terjesztett elő, melyben 
a gvülés keret-törvény megvalósítását kéri az 
irányított termelés érdekében. 

M a s a Miklós a közterhek leszállítását köve-
telte, majd dr. K o g u t o v i t z Károly felhív-
ta a figyelmet a speciális helyi termelés szem-
pontjaira. 

M e d v e c z k y Endre felszólalása után J a-
tt i Mihály a bérlő-kérdés szabályozását kérte, 
végül S z ű c s Imre szólalt fel. 

Híreit 
W -g^g Kedd. Róni fcatfc Jozafáit vt Pro-

•/%-M * testáns Klement. Nap kél 7 óra 04 
perckor, nyugszik 4 óra 25 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak Közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 
(telefon 1996), Borbély József risza Lajos-körut 
20 (telefon 2268). Buicsn Barna Kálvária-tér 7 
(telefon 3278), Gerle Jenfl Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldvái) Lajos Újszeged. Vedres-ucca 1 
(telefon 1846), Nagy Gy örök.: bérlő Takács I„ 
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125). Selmeczí 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

— Az egyetem Klebelsberg-űnnepélye. A sze-
gedi Ferenc József-Tudományegyetem tanácsa 
dr. gróf Klebelsberg Kunó elhunytának évfor-
dulója alkalmával november 19-én, vasárnap 
délelőtt fél 12 órakor az egyetem aulájában 
ünnepélyes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgy-
sorozatai: 1. Magyar Hiszekegy, énekli az Egye-
temi Énekkar. 2. Dr. Széki Tibor rektor meg-
nyitó beszéde. 3. Dr. Kovás Ferenc ünnepi be-
széde. 4. Gyula diák — Farkas Nándor: Ima, 
énekli az Egyetemi Énekkar. 

— A kereskedők és iparosok tiltakoznak az 
ujabb utazási kedvezmény ellen. Vasárnapi 
számában beszámolt a Délmagvar ország ar-
ról a tervről, amely ismét a vidék kereskedel-
mét és iparát fenyegeti. Arról van szó, hogy 
december 2-től lÓ-ig „Rádió-hetet" rendeznek 
Budapesten és ebből az alkalomból ismét öt-
venszázalékos kedvezménnyel lehet utazni. A 
terv érthető, nagy megütközést keltett a sze-
gedi kereskedők és iparosok körében, az egyes 
szakmák egymásután fognak tiltakozni az el-
len. hogy épen a karácsonyi hetet megelőzően 

féláru utazási kedvezményekkel Budapestre 
csábítsák a vidék közönségét .Az előkészüle-
tek megkezdődtek, hogv a vidék kereskedői és 
iparosai egyöntetűen tiltakoznak a rendszerré 
fajuló budapesti utazási kedvezmények ellen. 

— Előadás. Az Egyetem Barátai Egyesültnek 
természettudományi szakosztálya értesíti tagjait 
és az érdeklődőket, hogy első népszerű előadását 
14-én, kedden délután 6 órakor tartja a II. számú 
vegytani intézet előadótermében a Templom-téren. 
Dr. G e 1 e i József tart előadást „Hogyan népesült 
be a szárazföld állatokkal" címmel. Az előadásra 
voidégeket szívesen lát az elnökség. 

Elrontott gyomor, bélzavnrok, émelygés 
kellemetlen szájíz, homlokfáfás, láz, szék-
szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 
egy pohár természetes „Ferone Józ«- * ke-
serűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A 
gyakorlati orvostudomány igazol)a, hogy a 
Ferenc József víz használata a sok evés és 
ivás káros következményeinél Igazi jótéte-
ménynek bizonyul. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható. 

— Megérkeztek az adósságrendezési nyom-
tatványok. Jelentette a Délmagyarország, hogy 
a gazdaadósságok rendezésével kapcsolatban 
ki kell mutatniuk a gazdáknak, hogyan oszlik 
meg a jövedelmük. A kimutatást hivatalos 
nyomtatványon lehet eszközölni, a nyomtatvá-
nyok azonban a mult héten még nem állottak 
az adóhivatal rendelkezésére. Most leküldték 
Szegedre is a nyomtatványokat, hétfőn már tö-
megesen jelentkeztek azokért a gazdák. 

— Kuítnrest A MIEFHOE ma este fél 9 órai 
kezdettel kulturestet rendez, amelyen Pap Ká-
roly író novelláiból olvas fel. Róna Pál Liszt és 
Debussy darabokat ad elő. Belépődíj nincs. 

— "Vasárnapi tárgyalás a jórásbir-Sságon. Ma-
kóról jelenti a Délmagyarország tudósítója; Va-
sárnap délelőtt szuronyos csendőrök állították a 
makói járásbíróság elé L i b e r György földeá-
ki lakost kettős lopással vádolva. Libor két évvel 
ezelőtt követte el az egyik lopást, amikor ifj. Bán-
fy Lajos kocsijáról ellopott egy subát. Azóta nem 
találták, míg a napokban Unger Sándor óföldeáki 
gazdaságában történt cirokszakáilopás nyomozása 
során csendőrkézre került. Most is megkísérelte 
a szökést, azonban rajtavesztett. A csendőrök meg-
vasalva állították vasárnap a makói járásbíróság 
bflntetőbirája elé, aki a beismerésben levő vádlot-
tat egyhónapi fogházra ítélte. 

— Előadás. A Magyar Cionista Szövetség sze-
gedi csoportja csütörtökön este 8 órakor előadást 
rendsz a palesztinai elhelyezkedés lehetőségeiről 
a szegedi hitközség földszinti termében. 

» 
ntézetl, tslsolal Harisnyák, 

gyermeU IzöíiittKabátolt, 

nagy v á la s z t éKb a n„ 

LUSSBÍÍQ Imre 
SzécHenyl tér 2. Tisza szálló melleit.. 

A HÁZTULAJDONOS 
KÖTELES A LÉPCSŐ-
HÁZÁT KIVILAGITANl 

A törvényszék ítélete egy baleset ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes büntetőperben hozott hétfőn délelőtt íté-
letet a szegedi törvényszék ViZd-tanácsa. Ar-
ról volt szó, hogy köteles-e a háztulajdonosa 
lépcsőházat kivilágítani egy külvárosi házban. 
Az ügyészség ugyanis egy ilyen sötét lépcső-
házban történt baleset miatt vádat emelt Lu-

cs István nyugalmazott főjegyző, háztulaj-
donos és felesége ellen gondatlanságból oko-
zott súlyos testisértés vétsége miatt. Luká-
cséknak a Damjanich-ucca 11. szám alatt van 
egy kétemeletes bérházuk. A vádirat szerint a 
lépcsőház nem volt soha kivilágítva annak el-
lenére, hogy a lakók többször kérték, figyel-
meztették erre a háztulajdonost, mert tartot-
tak attól, hogy a sötét lépcsőházban egyszer 
baleset történik. A baleset a mult év no-
vember 3-án este meg is történt. Az egyik la-
kóhoz rokona, Knopcsik Mihálymé ment láto-
gatóba. Az asszony, aki a sötét lépcsőházban 
nem ismerte a járást, lezuhant a lépcsőn és 
karját törte. A hétfői tárgyaláson a bíróság 
kihallgatta a vádlottakat, akik beismerték, 
hogy a lépcsőházat tényleg nem világították 
ki, de ugy tudták — mondották —, hogy a 
külvárosban ez nem is kötelező. Az ügyész 
Lukács Istvánné ellen elejtette a vádat és csak 
Lukács István megbüntetését kérte. A bíróság 
ítéletében megállapította, hogy Lukács István 
a lépcsőház kivilágitásának elmulasztásával 
gondatlanságot követett el és ezáltal okozója 
lett a szerencsétlenségnek. A biróság a vád-i 
lott háztulajdonost 30 pengő pénzbüntetésre, 
35 pengő ügyvédi költség és a bűnügyi költ-
ségek megfizetésére itélte. Az ítélet jogerős. 

Fűzők, pijamák Caekonica nooa 4. 22? 

— Hitelsértésért háromhónapi fogház. Hitel-
sértés vétsége, miatt került a szegedi törvény-
szék Vild-tanácsa elé hétfőn V a r g a Lajos-
né Róka-uccai lakos. Vargánénak egy polgári 
pöre volt, melyben dr. Fekete Béla ügyvéd kép-
viselte. A pert Vargáné megnyerte és akkor a 
megnyert összegből 157 pengőt a költségek fe-
jében az ügyvédre engedélyezett Dr. Fekete 
Béla a pénzét azonban nem kapta meg, mert 
Vargáné azt a 350 pengőt, amely kielégítési 
alapul szolgált, felvette az alperestől és elköl-
tötte. Az ügyvéd hiába kísérelte meg, hogy 
más uton megkapja pénzét, ez nem sikerült. A 
hétfői főtárgyaláson Varga Lajosné beismerte, 
hogy a pénzt felvette és abból nem fizette ki 
az ügyvédet. A biróság hitelsértés vétségé-
ben mondotta ki bűnösnek Varga Lajosnét és 
háromhónapi fogházra itélte. Az Ítélet jog-

eros. 

Ingyen olvashatta 
a Délmagyarországof 
mert v i s s z a k a p j a elköltött 
pénzének 5%-át, ha takaré-
kossáari szervezetének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit 

Pécil gyártmányú bélelt bőrkesztyűk 
m e g l e p ő o l c s ó á r a k o n Pollák Testvéreknél. tu 


