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12 irgalmas szerzetest 
letartóztattak 

Németországban 
Berlin, augusztus i . A' Vöfkischer Beobachter 

mckfinghauseni jelentén alapján »megdöM>en tő 
rénfeteket* közöl ásókról az üzelmekről, ame-
lyek a Maríalindenhof nevű gyógyintézetben tör-
téntek. 

A jelentés szerint az Irgalmasok által vezetett 
kórházban, ahol jelenleg 410 epileptikus, gyön-
geelméjű és elmebeteg embert kezelnek, a rend- j 
őrség » undorító visszaéléseknek* jött a nyomára. ' 
A nyomozás eredménye alapján tix embert Sri- j 
xetbe vették. 

Ugyancsak letartóztatásba keriUt kát irgalmas 
barát, akik évekkel ezelőtt kiléptek a rendből. Az 
örizetberetteket az esseni fogházba szállították. 
Valamennyit kihallgatták és valamennyi beismer-
te, hogy a gondozásukra bízott gyöngeelméjüek-
fcel sasmben merényleteket követtek eí. 

A nyomozás a Vökischer Beobachter szerint 
még nem fejeződött be, ds mér most is meg-
állapítható, hogy Marialindenhof gyógyintézet-
ben hajmeresztő állapotok uralkodtak. A letar-
tóztatottak — a hirek szerint — borzalmas és 
nemtelen módon jártak el a rájuk bízott bete-
gekkel. 

Érdekes — írja a k p —, hogy egy tanúval-
lomás szerint a kórház korábban elhunyt vezetője 
halálos ágyán kijelentette, hogy Marialindeuhof-
nak egyszer borzalmas vége les*. 

Mecsér András tervezete 
a monopolisztikus 

értékesítésről 
Budapest, augusztus 1. Mára nyilvánosságra 

jutott Mecsér András, az Országos Mezőgazdasági 
Kamara elnökének egyéni tervezete, amit a szö-
vetkezeti értékesítés fejlesztése és ezzzel kapcsolat-* 
ben s kereskedelem kikapcsolása céljából készített. 

Az első pillanatra szembeötlő, hogy az elgondo-
lás a sokat bírált tervgazdálkodási törekvéseket is 
igyekszik megvalósítani és amennyire a homá-
lyos utalásokból kiderült; az u j központi értéke-
sítő szervezet hatalmi körébe akarja vonni az ősz-
apó már működő termelő- és értékesítő szövetke-
nteket. Ezeknek élén mintegy csucszervezet, az 
Országos Mezőgazdasági Kamara állana, de az 
ötleteken kivül csakis a szövetkezeti értékesítés 
nyereségében óhajt részesedni, mig a termeléssel 
és az értékesítéssel járó kockázatot az uj szövet-
kezetre, helyesebben annak gazda tagjaira hárí-
taná. 

Mecsérék egy országos szövetkezet alapításival 
tennék meg az első lépést a gazdatársadalom bol-
dogítása tóé. Egy uj szövetkezet: a szövetkezetek 
szövetkezete, amelyet kiterjedt büntető hatalom-
mal is felruháznának, hivatalos elnevezése: Mező-
gazdasági Beszerző, Termelő és Értékesítő Szö-
vetkezet lenne. A szövetkezet kötelezné gazdatag-
jait arra, hogy milyen cikkeket termeljenek és 
hogy ezeket a termeivényeket kizárólag nekik 
előre megállápitott áron szállits&e te. 

Az alapszabályok gondoskodnak arról is, hogy 
a tagok azokat a terményeket, amelyeknek szál-
lítására a szövetkezettel megállapodtak, a szö-
vetkezet tényleg megkapja. És nem történhet meg 
az az eset, hogy ha valamelyik gazdának pilla-
natnyilag jobb árat kínált valaki (mondjuk: s 
kereskedő), mint amit a szövetkezet fizet neki, 
akkor a terményt nem a szövetkezetnek, hanem 
valamelyik másik kereskedőnek adja el. Külön ki 
kell emelnünk a bizalmas elgondolásnak azt a ki-
fejezett óhaját, hogy mindazok az intézmények, 
amelyek a hazai mezőgazdasági termelésben és 
értékesítésébe, illetve termelés és értékesítés irá-
nyításában szerepet kapnak: az Országos Mezőgaz-
dasági Kamara felsőbb irányítása alá kend e rk-

Mecsérék tervezete tehát nemcsak a Hangyát, 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét, az OKlI-t, 
a Futurát, stb. akarja a jövőben az Országos | 

Mezőgazdasági Kamara által irányítani, hanem 
páUánl a Külkereskedelmi Hivatalt is. | 

Az elárverezel! ingatlanokat 
visszakapják a tulajdonosok 
A földművelési miniszter leirata a városhoz 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két 
héttel ezelőtt'gazdaküldőttség kérte a polgár-
mestertől, hogy indítson hatósági akciót az 
elárverezett ingatlanok visszajuttatása érde-
kében. A gazdatartozások rendezésére vonat-
kozó rendelet életbeléptetése előtt a hitelezők 
nagyobb földbirtokot árvereztek el Szegeden 
is. Mostanában a gazdaadósok körében mozga-
lom kezdődött, hogy az elárverezett ingatlanok 
egyrészét visszaszerezhessék és ebben kérték a 
város hatóságának támogatását 

Dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettes a gaz-
dák kérelmét írásba foglaltatta annakidején és 
a város pártoló javaslatával együtt felterjesz-

tette a földművelésügyi miniszterhez. Most ér-
kezett Szegedre a miniszter válasza. Ebben 
megjegyzi a miniszter, hogy gondoskodni kí-
ván az elárverezett birtokok tulajdonosairól, 
mégpedig ugy, hogy a hitelezők és pénzintéze-
tek a telepítési törvény életbeléptetése idején, 
a még tulajdonukban lévő ingatlanokat a régi 
tulajdonosoknak, bizonyos méltányos feltételek 
ellenében visszaadják. 

A telepítési törvény életbeléptetése előtt sta-
tisztikát készítenek az elárverezett földbirto-
kokról és ehhez képest kártalanítják az ingat-
lanok visszaadásával a régi tulajdonosokat 

Tömeges kilakoltatásokra készül 
a város a telepeken 

Néhány pengős bérhátralék miatt yissza akarják venni a házhelyeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
ros gazdasági hivatala most tömegesen értesiti a 
telepi házhelybérlőket hogy a házhelyüket 
visszaveszi a város, mert az esedékes bértarto-
zásukat nem rendezték. A legtöbb helyen ez a 
tartozás nem haladja meg a 15—20 pengőt sem, 
a gazdasági hivatal ennek ellenére a legna-
gyobbfoku szigorúsággal jár el a házhelybér-
lókkel szemben és mar afelől is intézkedik, 
hogy az u j árverést mielőbb megtarthassák. 

Az erről szóló határozatok a következőket 
tartalmazzák: 

S3.180-—1935. sz 
„A tiszti ügyészség és a főpénztári számve-

vőség jelentése szerint Somogyi-telepen levő 
1038 fsz. 300 négyszögöl házhely ntán: 

1934. évi hátraíék 
1984. évi adó 
1935. évi hátralék 
1935. évi adó 

7.90 P 
-.88 P 
7.90 P 

- 7 7 P 

a bátralék. 
összeses: 17.45 P 

Ezért a városnak a szerződés alapján a bér-
föld visszavételéhe® megnyílt. Felhí-
vom tehát az ügyészséget, hogy a szerződés 
megszüntetése iránt a városgazda Jelentéséhez 
képest a szükséges Intézkedéseket tegye meg 
Utasítom egyidejűleg * városgazdát, hogy a 
bérfőtdnefc nasBnosiitáaárw saját hatáskörében 
kitűzendő nyilvános árverésen ajánlatot sze-
rezzen be, a bérletbe uj bérlőt kisgyűlés! Jóvá-

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZ«<!Cf>, CSRKONICS « i KISS UCCA SAROK 

KÖLTÖZKÖDÉSHEZ: 

1 doboz fémtisztitó folyadék" —.12 
Gvőkér súroló kefe -.24, —.20, —16 
Fémtisztitó súroló csutak — 
Bió padlóviasz fehér v. sárga —.18 
4 levél Viktória padló sárgitó —.24 
4 levél Cica kályha fényesítő —.24 
2 méter papir falvédő —34 
7 drb színes szekrénycsik —-24 
6 drb szines szekrényesik 25 drb ra jz-

szeggel —.24 
5 iv barna csomagolópapír —-24 
Ablaktisztító bőrfüzér - . 24 
1 üveg bútorfényesítő —.24 
1 üveg kályhaezüstőző - .24 
1 méter pápirszőnyeg —.20 
1 m. spárgával szegett papirszőnveg —.26 
Tollnoroló 40 cm hosszú nádnvéllel - .24 
1 doboz 30 dkg Fregolin kádpaszta —.54 
Perec nadnoroló ftS em hossza —.78 
N'veles klozetkefe —.78 
Nveles *zőnvegkefe —.88 
Parkettkefe levehető felső résszel —.88 
Partviskefe 

Bur nádporoló 73 cm hosstu P 108 

hagyástól feftételezetten helyezze be és álta-
lában a tiszti ügyészség utasítása szerint jár-
jon el. Utasítom a főpénztári számvevőséget, 
hogy a vonatkozó lapon a visszavételi eljárás 
megindítását jegyezze fel, ugy azonban, hogy 
a végleges törlés iránt akkor intézkedjék, ami-
kor az uj bérlő előírása el fog rendeltetni, a 
hátraléki kimutatáisokoo azt a feljegyzést ki 
kell tüntetni 

A polgármester megbízásából: 
dr. Jánoesy ak. előadó. 

Ezen Somogyi-telepi házhelyen tehát a ki-
mutatás szerint 17 pengő 45 fillér hátralék van 
és ezért kellett a föld visszavétele iránt intéz-
kedni. Megjegyezzük, hogy valójában ennél ki-
sebb a hátralek, mert hiszen 1935. évre még nem 
esedékes a teljes bérösszeg, legfeljebb csak a 
fele. Ezek szerint tehát a hátralék 13 pengő 11 
fillér és ezért az összegért rendelte el a gazda-
sági ügyosztály a házhely visszavételét. 

A hátralékos házhelybérlők körében nagy az 
izgalom a város szigorú intézkedései mia t t A 
legtóbbben a telepi bérletükre már házat épí-
tettek és most kétségbe vannak esve, hogy mi 
lesz az építménnyel. Valamilyen megoldást ta-
lálhatna a város, hiszen a tartozásokat bizto-
sítja a telkeken épített ház értéke. 

Ma nyílik meg 
a Népművészeti Bemutató 

(A Délmagyarország murlca társától.) ki Al-
földi Népművészed és Néprajzi Bemutató ma 
délután 6 órakor ünnepélyes keretek között nyit-
ják meg az íparo6tanonciskolában és ugyanekkor 
les* a sajtőfcemutató is. Dr. Pálfy Jóasef polgár-
mester és a város hatósága nevében Rerítey Li-
pót kulturtanácsnok mondja el a Bemutató meg-
nyitóbeszédét. A Bemutató egyik legeredetibb ér-
dekessége lesz, hogy aaon rósztvesz a legöregebb 
halán, Beríkó István is, a b különféle halászati 
szerszámait nemcsak kiállítja, hanem a hálókö-
tést is bemutatja a közönségnek. 

Csütörtökön elkészült az egén Bemutató de-
korálása és megjelentek a KárAsz-uccán a Bordát 
Ferenc iparmű vési által remekbekészitett színes 
plakátok is. 

A Bemutató iránt nemcsak az üzenek , ds 
a szegediek körében is egyre fokozódó érdeklő-
dés nyilvánul meg, mert a Bemutató a Szsabad-

i, téri Játékokon kivül egyik legszebb és legerede-
tibb látványossága lesz' Szegednek A kiállítás 

I augusztus 18-ig lesz nyitva s megtekinthető min-
j den nap délelőtt 10 órától este 8 órái*. 


