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^ f e s t é k e k , háztartási 
u tisztogatási cikkek, 

©eset és kefeáruk, VCfgQlSZCrCh, 
CSlSZOlÓf lnuagOk, műszaki cik-
kek legolcsóbban szerezhetők be 

Haraszthy Gézánál, 
F e k e t e s a s n c c a 22. szám. 

II Nep ünnepli 
a harmadik évfordulát 
A Budapesti Értesítő Jelent!: Gömbös minisz-

terelnökségének hairmadik évfordulóját a N©p 
ünnepséggel öli meg. Október 2-án a párt kép-
viselői felkeresik a minjstáereliwfcsőgen a 

miniszterdnök&t és a párt egyik közkatonája 
fogja üdvözölni- Az idén elmarad azonban az 
évforduló aiBcabnából szokásos rádióbeszéd, de 
a miniszterelnök Budapesten és vidéken esar 
két helyen előreláthatólag nagyobb beszédet 
fog mondani. 

A képviselőház őszi ülésszakán tárgyalásra 
kerülő törvényjavaslatok közül legfontosabb a 
látbizonányi. a telepítési és a gazdaadósságok-
ról szóló javaslat. A gazdaadásságok kérdését 
előreláthatólag ismét rendeleti uton fogják ren-
dezni- A kérdéskomplexumnak azonban olyan 
kügazásai is lesznek, amelyek törvényhozási 
szabályozást igényelnek- Ugyancsak az ősszel 
kerül a Ház elé a közigazgatási bíróságról és 
a főudvairnagyi bíróságról szóló törvényjavas-
lat. A Javaslat szerint mindkét bíróságot, ame-
lyek eddig a miniszterelnökség és a belügymi-
nisztérium. illetve a minszterelnőkség alá t a r 
torták, az Igazságögymlnisztérium hatáskörébe 
kerülnek, éppúgy, mint a rendes bíróságok- Be-
nyújtják az ősszel az orvoskamarákra szóló 
javaslatot is-

Érdeklődésre tarthat számot az ősszel be-
nyújtásra kerfllő sajtótörvény javaslat is. amely-
nek Modifikációs munkája serényen folyik 
•zon Irányelviek alapján, amelyeket a bakonyi 
minisztertanács Jelölt meg- A kodifikációs 
munkálatokban résztvesz Antal István államtit-
kár is. bár csak november közepén veszi át 

hivatalát az igazságügyminisztérlumban- Az 
íj sajtótörvény legfontosabb rendelkezése az 
lesz — mondja tovább a Budapesti Értesítő 
—. hogy tcbtda rasat teremt a zugsajtó terén 
Ez a kérdés a hét végén kezdődő országos ka-
tolikus nagygyűlés keretébon rendezendő sajtó-
mkét on ls szóba kerül, amelyen Antal István 
ls felszólal. 
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Hát napig tartá főtárgya-
lás után a szegedi tör-
vénvszék egvávi fogházra 
itélte Nagy Bálint vásár-

helyi ügynököt 
(A Délmagyarország munkatársától•) A sze-

gedi törvényszék hét napig tárgyait egy 
monstre bünpert Vásárhelyen a városháza köz-
gyűlési termében. A per vádlottja Nagy Bá-
lint ügynök volt. akinek évekkei ezelőtt mű-
trágya képviselete volt Vásárhelyen. Ebben 
a iminőségében követte ed a bűncselekménye -
ket. még pedoig különböző váltámanipuilájció-
kat. amelyeknek révén a vele összeköttetésben 
álló gazdákat érzékenyen megkárosította-

A pernek 130 sértettje volt' körülbelül 200 
tanút kellett kihallgatni az egyhetes főtárgya-
lás alatt- A vádlott azzal védekezett, hogy ő 
maga ls áldozata a viszonyoknak' minden va-
gyonát és üzletét is elvesztette- Tagadta, hogy a 
terhére rótt okiratham»sitásókat és csalásokat 
elkövette volna-
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Salgótarjáni loinfonegO káluho 
Hazai szenekhez: Tűzhelyek: 

Lu na 
Perpetuum j y f a 

Neo perpetuum Fehérésfekete 

Ka!®? zománc. 

R e x Hány választék! 

Simplex O l c s ó á r a k l 
r a f U t e s r e : L 1 G N O R 

Kályha kiállításomat vétel* 
kötelezettség nélkül kérem 

megtekinteni. 

A biróság bűnösnek (mondotta W Nagy Bá-
lintot . folytatólagosan elkövetett magánokirat-
hamisítás és csalás bűntettében és egy eszten-
dei fegyházra ítélte- Vádlott társát. Kokovai 
Annát felmentették• Az ítélet nem jogerős-

Női divat csikós esernyők 10 résres P 6'90, 12 részes P 760 gyönyörö mintákban 

Pollák Testvéreknél. 

Megbüntetnek hatezer nemszavazót 
Fizetési meghagyásokat kézbesit ki a kihágás! biróság 

(A Délmagyarország munkatársától.) A leg-
utóbbi országgyűlési képviselőválasztáson hat-
ezren nem gyakorolták szavazati jogukat és 
később sem igazolták a választástól való távol-
maradásukat A rtemszavazók ellen a vá-
lasztójogi törvény értelmében kihágási eljárás 
indult a központi választmány a nem-szava-
zók névsorát a napokban átküldte a városi ki-
hágási bírósághoz, összesen 6000 nevet tartal-
maz a névsor és a kihágási biróság rövidesen 
fizetési meghagyásokat fog kikézbesiteni. Erre 
a célra külön nyomtatványok készülnek. A fi-

zetési meghagyások 5 és 10 pengőről fognak 

szólani, címzettjük igazolással is élhet azok 
ellen, ha kellóképpen bizonyítani tudja, hogy 
miért maradt távol a szavazástól. Ebben az 
esetben a kihágási biróság tárgyalást tüz ki és 
ezen állapítják meg, hogy a címzett a távol-
maradását megfelelően igazolta-e, vagy sem. 

A hatezer fizetési meghagyás kitöltése nagy 
munkát jelent a kihágási biróság személyze-
tének, egyszerre több hivatalnokot bíznak meg 
ezzel a feladattal. 

Ezer trachomás beteget 
kezelnek a szegedi tanyákon 

(A Délmagyarország munkatársától) Eveken 
keresztül Szeged környékén senki sem törődött 
a trachomások gyógyításával, ennek követ-, 
keztében a veszedelmes fertőző szembetegség 
a tanyai lakosság körében rendkívül elterjedt-
Másfélezer trachomást tartottak nyilván a ta-
nyán és mivel a belügyminisztérium nem vál-
lalta a gyógyítás költségét, a város a Köz-
egészségügyi Intézettel .karöltve intézkedett 
végre a trachoma gyógyítása érdekében- Ta-
vasz óta külön tradhoma-orvosok működnek a 
tanyákon, akik minden hónapban beszámolnak 
a szembetegek kezeléséről. 

A legutóbbi jelentés szerint még 1002 tra-
chomást tartottak nyilván a Szeged-körüli ta-
nyákon Balástyán 13. öszeszékem 28. Szaty-
mazem 8 trachomást kezelnek; alsó Csengielén 
44. közép Csengelén 65.. belső Csengelén 64. 
külső Balástyán 15, felső Gajgonyán 43. Ved-
resszéken 28. Csorva-kapitányságon 161. Átok-
házán 94. Zákányon 36. Mórahalmon 40, Do-
maszékem 19. Nagyszéksósom 2. Alsótanyán 

[ 197. Atokházi-dülőben 35. Gyapjas-dűlőben 20. 
I Forrás-dűlőben 24 trachomás betegt kezelnek 
| ezídőszerint-

Sok a megfigyelés alatt lévő trachoma-gya-
nus és folytonosan uj betegek is jelentkeznek-
Ez arra mutat, hogy a fertőzés még terjed, 
megállapítható azonban- hogy csökkent a tar 

nya trachomdsok száma- A szembetegeket név 
és lakhely szerint nyilvántartják és ha elma-
radnak a kezelésről, felszólítást kapnak, hogy 
Jelenjenek meg a kezelőorvos előtt- Most az 
egészségügyi hatóságok azon gondolkoznak, 
hogyan lelhetne valamennyi trachomást arra 
birni. hogy kötelezően kezeltessék a szembaju-
kat- Ezt azonban az eddigi megállapítások sze-
rint nehéz lesz keresztülvinni a tanyán, mert 
a trachomások nagyrésze szegénysorsu. nap-
számos, akik azzal, hogy megjelennek a keze-
lésen. esetleg félnapot hiányzanak a munkából-
A nyári gazdasági munkák idején sokan ma-
radtak el a kezelésről* de legutóbb ismét nagy-
számban jelentkeztek-

— Kétnapos keresztes gyorsvonat. Második 
éve, hogy úgynevezett „Keresztes gyorsvona-
tok" indulnak az ország nagyobb városaiból 
Budapestre a katolikus nagygyűlésre. Az idei 
nagygyűlésre vasárnap reggel 5 óra 36 perckor 
indul Szegedről a keresztes-gyors és csak hét-
főn éjjel egynegyed 12 órakor indul v i s s z a j e-
gedre, tehát az utasok két napig tartózkodhat-
nak Budapesten. A vonatköltség 6.84; Pengő, a 
gyűlésekre jogosító jelvény ára 50 fillér. Jelent-
kezni péntek délig lehet. 
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