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ítélet a jégperben 
Hét jégkereskedőt fejenktat 40 pengő pénzbirságra ítélt a kihá-
gást bíróság, mert természetes jeget háztartási célra árusítottak 

(A Délraagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy monstre jégper 

tárgyalását kezdte meg a városi kihágási bí-

róság. Nemrégiben feljelentést tettek 11 termé-

szetes jeget árusitó kereskedő ellen, hogy a 

jeget háztartási célokra árusították, holott a 

rendelkezések ezt ti lt ják. A természetes jeget 

csupán ipari célokra szabad csak használni. 

Az első tárgyalást a multhéten tartották 

ebben az ügyben és ezúttal nagy sereg tanút 

hallgatott ki a kihágási biróság. Egymásután 

vonultak fel a vendéglősök, füszerkereskedők, 

cukrászok, orvosok, ügyvédek és több háziasz-

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegcdi j 
járásbíróságon dr. Lázár Ferenc járásbiró 
szerdán délelőtt tárgyalta Gyetvai Andor fog-
technikus és dr. Landmann Dezső fogorvos ki-
hágási ügyét. A Magyar Fogorvosok Egyesületének 
szegedi osztálya tett ellenük feljelentést, mert 
Gyetvai dr. Landmann rendelőjében orvosi mun-
kát végzett, Hajabács Károlyné nevü páciensnek 
kezelte a fogát. 

Hajabácsné a feljelentés szerint dr. La n dinamit 
kereste fel, akivel megállapodott, hogy a mun-
kálatokért 86 pengőt fog fizetni. Ebből'20 pengőt 
előre fizetett. Az egyik gyökér kezelését maga az 
orvos kezdte, majd a sokat szenvedett asszony 
arra kérte Gyetvai technikust, hogy azután ő ke-
zelje a fogát. Hetekig tartott a fájdalmas müvelet, 
végül is az asszony a fogászati klinikára ment, 
ahol elpanaszolta a baját. Ott jegyzőkönyvel vet-

(A Délmagyarország munkatársától.) Másfél esz-
tendővel ezelőtt a belügyminisztérium arra a fel-
fedezésre jutott, hogy Kiskundorozsma község 
adósságai jelentékenyen felszaporodtak. A belügy-
minisztérium kiküldöttei vizsgálatot tartottak a 
községben és ezt követőleg a miniszter felhivta 
Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságát, 
vegye fontolóra, nem lenne-e célszerű Dorozsma 
önkormányzatát [elfüggeszteni. A vármegyei köz-
gyűlés egyhangúlag arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy nem javasolja Dorozsma autonómiájá-
nak felfüggesztését, mert a község háztartásának 
bajai nem olyan súlyos természetűek, hogy indo-
kolt volna ennek a szankciónak az alkalmazása. 

riátralékos könyvelésekel feldolgoznak, 

mérleget, lérsas elszámolásokat el-

készítenek és felülvlzsqálnafe, — 
könyvvizsgálat esetén mint 

ellen szakértők 
érdekeit legjobban védjük meg. 
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szony és akiknek egyrésze elismerte, hogy a 

természetes jeget háztartási célokra vásárolták 

a kereskedőktől. 

Tegnap ujabb tárgyalást tartott a jegper-

6en a kihágási biróság és ezúttal ítélethozatal-

ra is sor került. A tizenegy feljelentett jégke-

reskedő közül hetet fejenkint 40 pengő pénz-

birságra itélt a kihágási biróság, természetes 

légnek magánháztartás céljaira való szállítá-

sa miatt. Négyet felmentett a biróság az elle-

nük emelt vád alól. 

Az elitélt hét kereskedő az Ítélet elleu fel« 

lcbbezést jelentett be, 

j tek fel az esetről és azt megküldötték a fogorvo-
sok egyesületének, amely azután ügyésze utján 
megtorló lépéseket tett az orvos és a technikus 
ellen. 

A szerdai tárgyalás szenvedélyes jelenetek kö-
zepette zajlott le. Az orvos is, a technikus is 
tiltakozott a vád ellen. Gyetvai tagadta, hogy a 
paciens szájában dolgozott volna, azt állította, 
hqgy ő csak asszisztált dr. Landmannak, egyebet 
nem tett. Igy vallott az orvos is, aki még kijelen-
tette, hogy Hajabácsnénak olyan komplikált gyö-
kere volt, hogy azzal Göllner tanár, a fogászati 
klinika vezetője se bírt volna. Dr. Lugosi Döme, az 
egyesület ügyésze az orvos kijelentése miatt vé-
delmet kért a távollevő Göllner tanárnak ilyen 
módon való aposztrófálása ellen-

A biróság a tárgyalást további bizonyítás vé-
gett elnapolta. 

Azöta tübbizben vizsgálták miniszteri kiküldöt-
tek Dorozsma háztartását és mindtőbbször fel-
bukkant a hír, hogy a belügyminiszter kormány-
biztost küld Dorozsma élére. Most azután más-
félévi halogatás után végre döntöttek a belügy-
minisztériumban- Értelekezleten foglalkoztak Do-
rozsma ügyeivel és ezen a vármegye vezetőin kí-
vül a község képviseletébon résztvett dr. Dósa 
István főszolgabíró és dr. Vajdovich Béla főjegyző. 
A minisztériumban megtartott értekezletnek ered-
méuyeképen a belügyminiszter nem függeszti fel 
Kiskundorozsma önkormányzatát. 

Megállapította a minisztérium, hogy bár a 
község anyagi helyzete meglehetősen nehéz, de 

a költ'égvetés keretén belül igyekeznek Dorozs-
ma vezetői a helyzetet javítani. A bajok egyrészét 
az a körülmény okozta, hogy Dorozsmának je-
lentős künnlevősége van, 124.000 pengőre rugezen 
a cimen nyilvántartott összeg, amely csak igen 
kis tételekben folyik be. 

A község kölcsöntartozása ezidöszerint 333.000 
penget tesz ki, de Dorozsma fokozatosan törleszti 
adósságát; nemcsak a kamatokat fizeti rende-

sen, hanem a kölcsönösszeget is időníkint nagyobb 
összeggel törleszti. Mindezek a körülmények azt 
igazolják, hogy a község vezetőségében és képvi-
selőtestületében megvan a hajlandóság arra, hogy 
Dorozsma anyagi helyzetét megjavítsák és ezért 
semmi ok sincs a község önkormányzatának fel-
függesztésére 

SZEGEDI 
ISKOLAI ÉRTESÍTŐK 
A kegyesrendiek Dugonics András 

g imnáz iumának 

vaskos értesítőjét dr. Tihanyi Béla igazgató tette , 
közzé. Az értesítő első részét a szentté avatott 
piarista tanár, Szent Pompilius emlékének szentel-
ték. Az első oldalon közli az értesítő Dorogi Imre 
festőművésznek Pompilius-képének reprodukció-
ját, majd Pompilius életrajzát és Raskó Sándor-
nak, P. Müller Lajosnak és Sík Sándornak Pompi-
lius-beszédeit. Közli az értesítő dr. Révai József- | 
nek az önnevelésről írott leveleit. Nagyon értékes 
tanulmányt találunk az értesítőben dr. Kovács 
Alajos tollából a kétezeréves Horátiusról. 

Az értesítőből kiderül, hogy az iskola első é« 
második osztálya 1721 őszén nyilt meg, nyolcosz-
tályuvá 1850-ben lett. Az iskola 2Í3 esztendős. 64 
évig volt főgimnázium, 1924-ben lett humanisztikus 
gimnáziummá. Az értesítő az isikola múltjával kap-
csolatos cikk keretében közli dr. Szivessy Lehel-
nek az iskola egykori tanáráról, dr. Hénap Ta-
másról mondott értékes emlékbeszédét. 

A gimnázium létszáma az 1934—35. tanévben a 
megelőző évihez képest emelkedett. Szükséges volt 
három elsőosztályt felállítani és párhuzamosi- I 
tani kellett a második, harmadik, negyedik és 
ötödik osztályokat is, ugy, hogy összesen a 14 
osztályban 688 tanuló volt. A fegyelmi állapotról 1 
szóló részben az értesítő két jelénséget emel ki. \ 
Egyik, a kisebb diákoknak az a bevett szokása, I 
hogy félelmükben elbujdosnak a szülői háztól, 
másilk pedig a diákok egymásközti durvasága, I 
nyersessége. 

Az iskola tanulmányi eredménye kitűnő volt. 
Jelesrendii volt a tanulók 7.5, jórendü 22.8, elég-
séges 48.0, elégtelen (egy, vagy több tárgyból} 21.7 
százaléka. Szabályszerű magaviseletet a riövendé- I 

keknek csupán 1-7 százaléka kapott. 

Kemál Moszkvába utazik? 
Ankara, julius 3. A külföldi sajtó nemrégiben 

azt a hírt közölte, hogy a törők köztársaság elnök* 

látogatást tesz Szovjetoroszországban és ezzel kap-

csolatban Belgrádot is felkeresi. 

A Török Távirati Iroda beavatott helyem ugy 

értesül, nincs kizárva, hogg az elnök ellátogat 

Moszkvába, Teheránba, vagy más fővárosokba, de 

annyi bizonyos, hogy semmiféle intézkedés sem 

történt abban az irányban, hogy ezek az utazások 

még ennek az évnek folyamán megtörténjenek. 

II Marosba fulladt 
egy péktanonc 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Takács 
Vilmos, Holz József makói pékmester tanonca j 
szerdán délután a kiszombori oldalon lévő sző- I 
lökből gyalog akart keresztülgázolni a Maros ; 
medrén, hogy a strandfürdőig eljusson. Itt olyan 
sekély a viz, hogy többen át tudtak gázolni a 
folyón- A péktanonc barátjával együtt a folyó 
közepéig jutott el, itt Takács Vilmos hirtelen egy 
mélyedésbe került és eltűnt. Barátja segélyikiál-
tásaira a közelben fürdőzők siettek a péktánonf 
segítségére, de már nem tudták megtalálni, eltűnt 
a Maros hullámaiban- A rendőrség megindította a 
nyomozást, hogy a vizbefullásért terhel-e valakit . 
felelősség. A péktanonc holttestét még nem talál- ; 
ták meg. 

Két kivégzés Berlinben 
Berlin, jul ius 3. Berlinben szerdán kivégezték 

a katonai titkok elárulása miatt balálra itélt 
(53 éves L i n d e n a u Benőt és a 28 éves B r e s * 
Egont. 

A fogorvos és a fogtechnikus 
Szenvedélyes tárgyalás a járásbíróságon 

Nem függesztik fel 
Dorozsma önkormányzatát 

Dorozsma törleszti tartozását — Javul a község anyagi helyzete 


