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Benes propa^and«-e"6asSása 
Pozsonyban 

(Budapesti tudósítónk tclofoii id^ntésc,) •Po- . «gvség gondolata a nemzetközi politika szem-
rsonvból jelentik: B e n e s külügyminiszter pontjából" cimmeL Az előadási 1200 főnyi kő-
szerdán este Pozsonyba érkezett, abol a Vigadó zönség hallgatta végig. A terembe csak jeggyel 
nagytermében megtartotta felvidéki propagan- lehetett bejutni, 
fta-körut jának első felolvasását „A csehszlovák 

K a r á c s o n y i n a g y v á s á r í & i S & S ? 

Három uj patikát 
akarnak felállítani a tanyákon 

CA Délmagyarország munkatársától.) Az u j 

patika jogok engedélyezése körül úgyszólván 

minden évben felujulnak a harcok, aminek 

az a magyarázata, hogy a jogadományozások 

megszorítása következtében egyre nehezebben 

tudnak elhelyezkedni az uj gyógyszerészek. A 

gyógyszerészek egyesülete viszont mindent el-

követ, hogy ne szaporítsák a patikák számát, 

mert a gazdasági válság következtében a meg-

lévő gyógyszertárak is egyre nehezebben tud-

jam ÍMiUií ioUni. így tehát súlyos az ellentét a 

gyógyszerészsegédek és a gyógyszertárengedé-

lyek tulajdonosai között és ez az ellentét rob-

ban ki soksaor igen heves harcok formájában. 

Legutóbb vagy négy patikaengedélyért nyúj-

tották be kérvén veiket Szegeden a gyógysze-

részek, de a kérvényeknek legnagyobb részét 

elutasította a belügyminiszter. Az elutasí-

tott kérelmezők között voltak a;x>k is, akik 

Szatvmazra kérek patikajogot. 

Azóta négy uj kérelmei nyújtottak be a vá-

ros hatóságához, mint elsőfokú hatósághoz. 

Egy gyógyszerész a belvárosba, három pedig 

a tanyákra kért patikanyftási engedélyt. A pol-

gármester szombatra összehívta a kérelmek el-

sőfokú elbírálása céljából az egészségügyi bi-

zottságot A tiszti főorvos a kérvényeket pár-

toló javaslattal terjeszti az egészségügyi bizott-

ság elé, különösen azoknak a kérelmét támo-

gatja, akik a tanyákon kívánnak u j patikáit 

felállítani. 

A főorvosi hivatalnak ugyanis az az állás-

pontja, hogy a szegedi tanyavilág helyzete a 

gyógyszerellátás szempontjából larthatallm. A 

hatalmas kiterjedésű tanyavilágban mindössze 

két gyógyszertár mÜKÖdik, az egyik Alsóközpon-

ton, a másik Felsőközponton. A gyógyszerel-

látás kérdéséit sokszor maguk a tanyai egész-

ségügyi kerületek tiszti orvosai oldják meg 

igen kezdetleges formában, még pedig ugy, 

hogy minden tanyai tiszti orvos kézigyógyszer -

tart tart és ebből adja ki a betegeknek a szük-

séges gyógyszereket. A főorvosi hivatal meg-

ítélése szerint közegészségügyi szempontból ez 

a rendszer igen káros, a gyógyszerellátás any-

nyira lefoglalja az orvosokat, hogy azok nem 

fordíthatnak elegendő időt az orvosi szolgálat 

ellátására. A főorvosi hivatal ezért javasolja 

a három uj tanyai >atíka felállításának enge-

delyczesét es közli az egészségügyi bizottsággal 

azt is, hogy az uj patikák feltétlenül fenntart-

hatók a tanyákon, lebonyolítanának olyan for-

galmat, amely biztosítja a fenntartásukhoz 

szükséges jövedelmet. 

A közegészségügyi bizottság ülésén előrelát-

hatólag heves vita lesz a kérdés körül. A sze-

gedi gyógyszerészek egyesülele, amelynek van 

képviselete az egészségügyi bizottságban, érte-

sülésünk szerint mindent elkövet, hogy a bi-

zottság ne véleményezze a tanyai patikák enge-

délyezéséért benyújtott kérelmeken sem, a bel-

városra kért engedélyről nem is szólva. Való-

sanü azért, h-»gy a bizottság megszavazza az 

engedélyeket, igaz viszont, hogy a belügymi-

niszteri jóváhagyásra a legutolsó esetek tanu-

sága szerint, nem sok remény lehet 

Az orvosszakértők 
Lubbéről 

„Viselkedése tettetés volt44 

Lipcse, dec. 6. A lipcsei gyujtogatási per-
ben a még hátralévő 12 tanút hallgatlak ki. 
Az elnök kijelentette, h >gy valószínűleg a mai 
lesz az utolsó tárgyalási nap, majd rövid meg-
szakítás után a perbeszédek következnek. 

Az elnök ezután közölte, hogy a tanács el-
utasította Dimitroff -íjalb bizonyítási indítvá-
nyát. csak a bolgár tolmácsot hallgatták ki né-
hány kérdésre vonatkozólag, azután az orvos-
szakértők meghallgatásával foiytatták a tár-
gyalást. 

Dr. tioahöffer íitkos tanácsos hangsúlyozta, 
hogy nincs kétség v'an der Lubbe beszámit-
iiaiósága felől. Von der Lubbe személyisegé-
ről kijelentette, hogy fegyelmi sértésre hajla-
mos. A szakértő arra az eredményre jutott, 
hogy amint Lubbe a tárgyalásokon viselkedett, 
az ietteiés volt 

Az elnök megkérdezte a szakértőtől, hogyan 
magyarázza a hirtelen változást Lubbe maga-
tartásában. Hetekig hallgatagon, lehorgasztott 
fejjel állt Lubbe a bnóság előtt, egyszer azon-
ban egyenes tartással jelent meg és beszélni 
kezdett. 

A szakértő azt válaszolta, hogy Lubbe maga-
tartára nem vall elmebetegre. 

Dr. Schütz egészségügyi főtanácsos is azon 
a véleményen van, hogy a vádlott állapota a 
tárgyalás folyamán védekező magatartás volt. 

15-éiq meghosszabbitot-
fák az adó kamattérítés 

határidejét 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosi adóhivátálban szeidán reggel nyolc órától 
déli 1 óráig 1300 adózó törlesztette az adóját, 
a befizetett adó közel 25.000 pengő körül moz-
gott. Túlnyomórészt földbérlők törlesztették 
'adótarozásukat legöbben 10 pengőt fizettek 
be, de voltak, akik 300 pengőt törlesztettek tar-
tozásukra. 

A pénzügyminisztériumból szerdán arról 
értesítették a városi adóhivatalt, hogy a ka-
matvisszatérités határidejét két héttel meg-
hosszabbítják. A pénzügyminiszérium tudva-
lévőleg 2 százalékos kamattérítést biztosított 
azok részére, akui. adójukat november 15-ig 
kifizetlek. A minisztérium leirata szerint a ka-
mattérítés azokra is von itkozik, akik adótarto-
zásaikat december 15-ig rendezik. A szegedi 
adózóknak eddig mintegy 35 százaléka vette 

igénybe a kamattéritesi í edvezményt 

D:B«ze!őadás 
az Operában 

a kormányzó 
névnapián 

Budapest, december 6. A kormányzó névnap-
ja alkalmából szerdán este a Nemzeti Diákszó-; 
vétség az Operaházban díszelőadást rendezett 
A nézőtéren megjelent József főherceg és Au-
guszta főhercegasszony, a kormány tagjai kö-
zül Kánya Kálmán külügyminiszter, Imrédyt 
Béla pénzügyminiszter, Fabinyi Tihamér ke-
reskedelmi miniszter, Hóman Bálint vallás- éd 
közoktatásügyi miniszter, Lázár Andor igaz-
ságügyminiszter és Kállay Miklós földmüvelés-' 
ügyi miniszter. Jelen voltak Almássy László, a 
képviselőház elnöke, Huszár Aladár főpolgár-
mester, Sipőcz Jenő polgármester, a felsőház 
és a képviselőház tagjai közül igen sokan, a fő-
papság, a honvédség, a társadalmi és művészeti 
elet sok vezetője. Amikor a kormányzó csa-
ládjával helyet foglalt a páholyban, a közön-
ség felállással üdvözölte. A Himnusz eléneklé-
se után M e n y h á r t Pál, a Nemzeti Diák-
szövetség vezértitkára üdvözölte a kormányzót, 
majd az egyetemi énekkarok több magyar dalt 
énekeltek. Ezután került sor D o h n á n y i Er-
nő: „Simona néni" cimü egyfelvonásos vigope-
rá jának előadására, amelynek nagy sikere 
volt. 

M M l H U H 
fényképező gépet, színházi látcsövet, lorgnont 
és siemüreyet d u a v á l a s z t é k b a n 

OKMIUM RELIMOl 
A falu lelKe 

Dr. Gesxtelyi Maqy Cásxló elő-
adása a Kálvinista Körben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán este a Kálvinista Kör meghívására a re-
formátus templomban érdekes "iőadást tartott 
dr. Geszelyi Nagy László, a Duna—Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara igazgatója ^A magyar 
lalu lelke" címmel. Az előadást Tőrös Sán-
dor, a Kálvinista Kör elnökének üdvözlő sza-
vai vezették be, majd Gesztelyi Nagy László 
kezdte meg előadásat. 

— A falun fordul meg a nemzet békéje és 
fennmaradása — mondotta. A középosztályt a 
magvar falu van hivatva pótolni. Segíteni 

kell a falunak, melléje kell állnunk és keres-
nünk kell a lehetőségeket, amelyek mellett e4-
toglalliatja azt a helyzetet amely megilleti. 
A kisember súlyosabb közterhet kénytelen vi-
selni, mint a nagybirtokos. Súlyos terhet jelen-
tenek a kisemberre a Közjegyzői és ügyvédi 
dijak is, — megtörténi, hogy a magas i] leté-
kek miatt egyes öfökösök nem voltak hajlan-
dók átvenni a földeL 

Bészletesen ismertette ezután azokait az 
okokat,amelyek a mai lelki és gazdasági lerom-
lást előidézték. Vizsgálta a lehetőségeket, ame-
lyek révén a falu népe mai elesettségéből ki-
emelkedhet, rámutatott azokra a bajokra, ame-
lyek legsürgősebben orvosolandók. így ki-
emelte, hogy a törvényes intellektuális bűnö-
ket enyhébben bületi, mint például a kocsmai 
verekedéseket A feudális időkből visszamaradt 
egyes törvények, mint a vadászati törvény, 
ma is — mint ur! jog — kizárja a falu népét a 
középosztálynak megadott lehetőségekből. 
Szükség van a falu kulturnivójának emelésére, 
hogy legalább adóbevallási ivét mindenki maga 
töltse ki, evégből az iskoláztatásnak az elemi 
ismereteken tul kell menni. Szükség van szo-
ciális és megértő közigazgatásra, amely az 
emberben embert lát. Égetően sürgős szükség 
van uj agrár- és adótörvényre. Végül ezeket 
mondotta: 

— Minél erősebb a bitem, annál jobb ma-
gyar tudok lenni, annál több bennem a szociá-
lis érzés, a megér ¿és embertársaimmal szem-
ben. 

A nagy tetszéssel fogadott előadásért Bakó 
László lelkész mondott köszönetet Az előadás-
hoz hozzászólt S< gy Antal táblabíró, aki a falu 
aktuális problémáiról ixszélt 


