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mindaddig tilos a házasságkötés, amig az örökbe fogadás leibontva nincs és ilyen esetben még az
igazságügyminiszter sem adhat dispenzációt a feleknek, de a tizennegyedik törvényszakasz azt
mondja kl, hogy nem köthet házasságot az egyik
házastárs a másik házastárs egyenes ágbeli vérrokonával még akkor sem, ha az előző házasság
megszűnt, vagy érvénytelenné vált.
János és Etelka esetére ez a tizennegyedik szakasz vonatkozik, mert ha
Etelka nem János feleségének a leánya lett volna,
Hanem valami

Idegen gyerek, az örökbefogadást

könnyen hatálytalanítani lehetne, söt az igazságügyminiszter engedélyével még a hatálytalanítási eljárás
befejezése előtt is összeadhatná őket az anyakönyvvezető. De Etelka — János elhalt házastársának
egyenes ágbeli vérrokona, leánya és igy
még akkor sem lehet János törvénye«
felesége, ha az örökbefogadást hatálytalanítják.
A baj az, hogy János és Etelka nagyon szeretik
egymást Nem tudnak és nem akarnak egymás nélkül élni.
Most kétségbeesetten, együtt bolyonganak a tiltó
paragrafusok erdejében.
m. L

UJ BIZTOSÍTÁSOK
m e g k ö t é s e és károk bejelentése e l ő t t

okvetlen kérfen

szaktanácsot.

VISSZ AVAS A R L A S ,
tőkésítés,
leszállítás.
A tanácsadás
díjtalan.
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A közkórház Röntgen-készüléke
A kórház alkalmazottainak ügye a kórházbizottság ülésén

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kórházi bizottság pénteken délben ülést
tartott dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elnökletével és letárgyalta a városi
közkórház aktuális dolgait.' A bizottság
ismét foglalkozott az u j Röntgen-készülék
beszerzésének kérdésével és most
már
végérvényesen elhatározta, hogy a készüléket, amelyre nagy szükség van, megrendeli. A kilencezer pengős VSielár felére
a közkórház költségvetése nyújt f e ' e e t e t ,
a másik félösszeget a város előlegezi. A
régi, elavult készüléket szintén megtartja
a kórház és azt terápiai célokra használja,
mig a diagnosztikai célokat az u j készülék fogja szolgálni.
Foglalkozott ezután a bizottság a kórház személyzeti problémáival is. Az intézet egyik legrégibb ápolónője harminc
évi szolgálat után betegsége miatt most
elhagyta szolgálatát. Mivel nem volt rendszeres alkalmazott, semmiféle nyugdíj
nem illeti meg és egyetlen fillér nélkül
maradt. Kényszerhelyzetében kegydijért
folyamodott a városhoz. A kórházi bizottság elhatározta, hogy havi negyven
pengő megszavazását javasolja. Ezzel kapcsolatban került szóba az is, hogy a kórház ápolószemélyzete antiszociális szolgálati viszonyban áll a várossal, mert nem
szervezett állást tölt be. A bizottság javaslatot terjeszt a város elé és azt javasolja, hogy a közgyűlés szervezze meg a
kórház fontosabb
állásait,
biztosítson
nyugdijat azok számára, akik évtizedekig
teljesítenek igen fontos szolgálatot a kórházban.
'imm
Megállapította a kórházi bizottság, hogy
a közkórház nem halogathatja tovább a
külön diétás konyha felállítását és ezért
szükség van egy diétás nővér alkalmazására is. A bizottságnak az a javaslata,
hogy a város hatósága szervezze meg a
diétás nővér állását is és fizetését a köz-

kórház költségvetésének keretei között biztosítsa.
Értesülésünk' szerint ezeket a bizottsági
javaslatokat dr. Pálfy József polgármesterhelyettes pártoló javaslattal terjeszti a
legközelebbi közgyűlés elé, mivel azonban
uj állások szeivezéséhez mostanában nem
járul hozzá a kormányhatóság, megtörténhetik, hogy a javaslatokból nem lesz
semmi.
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fényképezőgép
tölcséres bőrkesztyű
töltőtoll és ccruzagarnitura
rézmozsár
éjjeliszekrénylámpa
asztali óra
hímzett buzsáki asztalközép
Hellas selyemharisnya
műselyemharisnya
villamos kerékpárlámpa
elektromos kézilámpa
tízes bérletjegy borbélyhoz
tízes bérletjegy borbélyhoz
tízes bérletjegy borbélyhoz
női bőrkesztyű

600 ezer pengővel
károsították meg Battonyát
a „többmutatásra" beállított
villanyórák
(A Délmagyarország
makói tudósítójától.') A battonyai villanybotrány ügye döntő fordulathoz j u t o t t / A szegedi ügyészségen megvizsgálták a Battonyáról beszállított és hamis mutatásra gyanús órákat s
ez a vizsgálat megállapította, hogy a megvizsgált órák Dtöbbmutatásra« vannak beállítva. A vizsgálat feltevése szerint a battonyai villanytelep valószínűleg kilágyitotta az óra mágneseit s igy 8 százaléktól
80 százalékig terjedő
többletfogyasztással
károsította meg a villany fogyasztókat és
ezzel a községnek, valamint a lakosságnak
12 éven át mintegy 600 ezer pengő kárt
okozott.
Varga László ellenőrző szakértő meg-,
állapítása szerint a villanyórák egyik leglényegesebb része az úgynevezett fékmágnes. Ezzel lehet a forgatótárcsát gyorsítani, vagy lassítani. Jelen esetben ezzel
történt a manipuláció. A számláló fordulatszámának a beállítása ugyanis a fékmágnessel történik. H a ezt a mágnest a
forgótárcsa felé közelítjük, ugy a fékezés
is csőkken, miáltal a számláló gyorsabban forog. A battonyai villanyórák gyors
forgásának két oka lehet: a mágnesek elállítása, vagy a mágnes kilágyitása. A meleggel való kezelés folytán a mágnes lényeges részét elveszti s igy nem tud fékezni. Igy az órák gyorsabban forognak
és természetesen a fogyasztók súlyosan
megkárosodnak. A battonyai villanyórák
mágnesei füstösek és kékes színezetűek.
A szakértői vizsgálatot folytatják.

Dz apa feljelentésére
két és félévi fegyházra
ítélték a tolvai fiút
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Németh Géza szegedi fiatalember az édesapja, Németh tollkereskedő sérelmére
elkövetett sorozatos lopás miatt került
pénteken a szegedi törvényszék -ViW-tanácsa elé. Németh lopásokért m á r előzőleg
többszőr volt
büntetve. Kiszabadulása
után ismét édesapja házához került, otthon dolgozott és munkájáért az apja fizetést adott neki, de ismét lopáshoz folyamodott. Hosszú hónapokon keresztül lopkodta apja üzletéből és raktárából a tollat.
A lopásban ifj. Csiszár András segédkezett neki, Csiszár fuvarozta el a lopott árut
Sindenberger Józsefhez, aki azután azokat
értékesítette. Németh sokáig nem tudott
rájönni, hogy ki dézsmálja a raktárt, egyizben azután sikerült tettenérnie a fiát.
A rendőrök derítették ki azután a lopások
részleteit.
A pénteki főtárgyaláson Németh Géza
töredelmesen
bevallotta a folytatólagos
lopásokat. Elmondotta, hogy j ó útra akart
térni, azonban rossz társaságba keveredett, költekező
életmódot folytatott és
ehez sok pénz kellett. Az apa azt vallott
ta, hogy azért
kellett fiát feljelenteni,
mert csak igy remélheti, hogy ember lesz
belőle, a jó szó, kérés, riihánkodás nem
használt. A másik két vádlott, akiket az
ügyészség bűnrészességgel, illetve orgazdasággal vádolt, tagadta a bűnösségét. A
bíróság a megtévedt fiatalembert 2 és félesztendei fegyházra, a másik két vádlottat
3—3 hónapi fogházra itélte. Az itélet nem
jogerős.

