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Állásvesztésre Ítélték 
a baracskai Nep-titkár 

orvost 
Budapest, junius 10. Uj fejezethez érkezett 

el az a heve6 harc, amely a baracskai Nep-
szervezet körül folyik dr. Varga Elemér orvos, 
Nep-titkár és a fehérvári főispán között. Dr. 
Varga Elemér hivatalos hatalommal való visz-
szaélés is zsarolás miatt feljelentette a belügy-
miniszternél Széchenyi Viktor gróf főispánt. A 
belügyminiszter megküldte a beadványt Fejér-
megye közigazgatási bizottságához, hogy in-
dítsa meg az orvo6 ellen az eljárást a beadvány 
miatt. Fejérmegye elfogultnak mondotta ma-
gát, mire átkerültek az iratok Veszprémmegye 
fegyelmi bizottságához. 

Elsőfokon megállapították dr. Varga Elemér 
vétkességét és háromévi előléptetéselvonással 
sújtották. Az Ítéletben a vármegyei tisztiügyész 

NÖI FEHÉBG1PÖÜ 
88 a legújabb modellek. 

Nyári cipők, saruk, bocskorok, szandálok, 
vászoncipők óriási választékban A. B. C.-tag 

HA-HA Cipőáruházban 
megnyugodott, Varga Elemér és Széchenyi 
Viktor főispán fellebbezett. 

A fellebbezés alapján került az ügy szerdán 
a fegyelmi választmány elé, amely megváltoz-
tatta az elsőfokú fegyelmi ítéletet és a Nep 
titkár-orvost hozzátartozói illetményeinek érin-
tése nélkül állásvesztésre Ítélte. Az Ítélet, nem 
jogerős, ellene a belügyminiszterhez van jog-
orvoslatnak helye. 

PÉNZT KAP 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azok 
az izgalmak, amelyek a cseresznyeárak változá-
sa következtében keletkeztek a szegedi gyü-
mölcstermelők és az exportőrök körében, amint 
az előrelátható volt, a szerdai piacon alig 
éreztették a hatásukat. A vásárlás a kora haj-
nali órákban kezdődött és rendben bonyolódott 
le, hatósági beavatkozásra nem került sor. 

A városba vezető országutak torkolatánál, 
valamint a közúti hídon 

rendőrök ügyeltek arra, hogy ne is-
métlődhessenek meg az elővásárlá-

sok, 

amelyek a 6zegedi piac rendjének egyik legfőbb 
veszedelmét jelentették Mint megírtuk, elha-
rapózott az a szabályellenes szokás, hogy a 
gyümölcsexportőrök megbízottai útközben fog-
ták el a Szegedre igyekvő gazdákat és a piacon 
kívül megvásárolták a magukkal hozott gyü-
mölcsöt. Ez az eljárás, amely beleütközik a 
piaci szabályrendeletbe, megzavarta az árala-
kulás normÁUs folyamatát, hátrányos helyzet-
be hozta azokat, akik a szabályokhoz alkal-
mazkodtak ós valósággal lehetetlenné tette, hogy 
a szegedi fogyasztók megfelelő árut vásárol-
hassanak a piacon. A polgármester felkérésére 

a rendőrség szerdától kezdve szigo-
rúbban ellenőrzi az utakat és meg-

akadályozza az elővásárlást. 

Ez szerdán már meg is történt és így szinte 
minden ám akadálytalanul eljuthatott a Mars-
téri piacra, ahol azután normális keretek kö-
zött alakultak ki az árak és bonyolódtak le a 
váeáilások. 

A szerdai piacra különben lényegesen keve-
sebb cseresznyét hoztak be a gazdák, mint az 
előző napokban. Ennek a magyarázata az, hogy 
az exportforgalom lebonyolításának megkönv-
nyitése érdekében az exportőrök inkább nem n 
hetipiacos napokon vásárolják a gyümölcsöt, 
amikor nem olyan nagy a piaci forgalom. Eh-
hez a jendszerhez a gazdák is hozzászoktak 
és agy intézik a dolgukat, hogy gyümölcstermé-
sük ne hetipiacos napokon kerüljön be a vá-
rosba. 

A kisebb kínálat következtében 

a cseresznye ára ismét emelkedett 
néhány fillérrel. 

de a korábbi árak magasságát így sem közelí-
tette meg, mert az exportőröket erőeen kötik 
a külföldi piacokról küldött árjelentések. Az 
exportképes cseresznye ára szerdán is ötven 
fillér körül váltakozott. 

Csütörtökön megnyílik 
az alsóvárosi fekvőcsarnok 

és megalakul a gyermekvédelmi nagytanács 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
gyermekvédelem érdekében csütörtökön jelentős 
megmozdulás lesz Szegeden. Az újonnan meg-
alakított Gyermekvédelmi Nagytanács tartja 
alakuló közgyűlését és erre az alkalomra Sze-
gedre érkezik Albrecht főherceg, a Gyermekvé-
dő Liga kormányzó-elnöke, aki résztvesz a köz-
gyűlésen és megszemléli a fekvőcsarnokokat is. 

Szerdán összeállították a Gyermekvédelmi 
Nagytanács közgyűlésének tárgysorozatát. A 

közgyűlést a városháza közgyűlési termében 
11 órai kezdettel tartják meg, vitéz Imecs 
György főispán mondja, a. megnyitó beszédet. 
Utána dr. Pálfy József polgármester üdvözli 
a megjelenteket, majd megalakul a nagytanács 
és Albrecht főherceg tart előadást a gyermek-
védelem feladatairól. A nagytanács programját, 
dr. Petrányi Győző egyetemi magántanár is-
merteti, majd dr. Berecz János egyetemi tanár 
a gyermekvédelem ezeyedi vonatkozásairól szá-

mindenki, mert bármily értéktárgyra, ruhára utólag 
fizetendő törvényes és méltányos kamattal nagy köl-
esönt kap az uj z á l o i h á z b a n Kö!csey-u. 4. Zálo<?cédu-
lája kölcsönét felemelem és kiváltom. Pénze után a 
legmagasabb kamatot kapja, érté papírját, Kényszer-
kölcsönét MAG VAD R A M D r . S I M O N 
megveszem IIIhUTHI OH !n, Kölcsey u . 4 . 

Szerdán rendőrök vigyáztak 
a cseresznye exportpiacra 
Rendben bonyolították le a vásárlásokat 

mol be. A program szerint a közgyűlésen a 
belügyminisztérium képviseletében dr. Smia-
lovszky Tibor és dr. Hepp-Bajín Ernő minisz-
teri tanácsosok jelennek meg. A nagytanács 
tagjai résztvesznek a városi színházban tartan-
dó Anyák Napja ünnepségén is, délután az al-
sóvárosi elemi népiskola épületében létesített 
fekvőcdaruok ünnepélyes megnyitásán jelennek 
meg. 

A Gyermekvédelmi Nagytanács megalakítá-
sának idejére nyílik meg a Mérey-uccában az 
Országos Gyermekvédő Liga 

gyermekvédelmi irodája. 

Teljesen átalakították a helyiségeket, két ren-
delőt rendeztek be, külön szoba az adminisztrá-
ció lebonyolítására szolgál. Szerdán délután 
mutatták be a sajtó munkatársainak a gyermek-
védelmi irodát és a megnyitás előtt álló alsó-
városi fekvócsarnokot. Dr. Petrányi Győző 
egyetemi magántanár, Vágó Károly, az Átme-
neti Fiuotthon vezetője és dr. Gudthlon Imre 
egészségügyi megbízott kalauzolták az újság-
írókat; Petrányi magántanár szolgált felvilá-
gosítással : 

— Hétfőn reggel kezdi meg működését a 
gyermekvédelmi iroda. Ettől a naptól kezdve 
bárki igényi:« veheti az irodát, ahol orvosi 
vizsgálatot tartunk, gyógy, jogi ée pályavá-
lasztási tanácsokkal is szolgálunk. Ilyen ki-
terjedt működéssel rendelkező gyermekvédelmi 
iroda a szegedin kivül,, nincs sehol az ország-
ban. Sikerült a gyermekvédelem érdekében a 
hatósági és társadalmi szerveket megmozdítani 
és ebben a tekintetben a legteljesebb köszönet-
tel Tmecs főispán urnák tartozunk. 

Alsóvároson nagy érdeklődéssel várják 

a fekvőcsarnok megnyitását. 

Ennek előkészületeiről 
mondotta: 

Vágó Károly ezeket 

— A higiénia minden követelményeivel, mo-
dernül van felszerelve a fekvőcsarnok, ahol 
egyelőre 60 gyermek számára lesz hely. Egy-
egy gyermek napi ellátása alig 25 fillérbe kerül. 
Dicséretes, hogy 43 ágyalapitványt maga 
PfeilscMft.er Mihály, az alsóvárosi iskola igaz-
gatója gyűjtött, össze Alsóváros polgárai kö-
rében. A fekvőcsarnok létesítéssel kapcsola-
tos átalakításnak 5000 pengő volt a költségé 
és öltözőn, orvosi vizsgálóhelyiségen, fürdőszo-
bán, ebédlőn és tálalón kivül szabadlevegőe 
tanterem is épült, a fekvőcsarnok elhelyezése 
a legideálisabb. 

Szerdán délután még szorgos munka folyt a/, 
alsóvárosi iskola fekvőcsarnokában, csütörtök 
délelőttre mindennel elkészülnek; a jövő héter 
már megkezdheti működését az intézmény. 

Belvárosi Mozi Ma utoljára! 
végig magyarul beszélő nagyszerű dzsungel 

BABOONA film! 3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi 
Se mulassza el megtekinteni, ma utoljára mu 

tatjuk be a legszebb és legragyogóbb 

R Ó B E R T A 
umü grandiózus filmremeket. 3,5, 7, 9 

Kép keretezést Sí6bban 
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