
Péntek. 1937 január 8. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 3 

Elkészüli a társadalombiztosító 
uf székháza: 

Január 16-án költözködnek a régi épületből 
A régi székház átalakításéi a tavasszal kezdik meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyár 
elején kezdtek hozzá a társadalombiztosító 
székház építéséhez és most befejezték a mun-
kát. A régi székházban már meg is kezdték az 
előkészületeket az áthurcolkodásra. A jövő 
héten a vállalkozóktól átveszik az építkezést 
és közvetlenül ezután megindul a társadalom-
biztosító hivatalainak az áttelepítése az uj 
székházba. Miután a költözködés miatt nem 
lehetne hosszabb ideig szüneteltetni a tár&a-
dalombiztositó intézet adminisztrációját, azt 
tervezik, hogy 

nagy apparátussal fognak hozzá a 
költözködéshez, ami legfeljebb 

két napot vehet igénybe ez. 

Január tizenhatodikán, a jövő héten szomba-
ton költözködik az intézet legnagyobb része és 
az orvosi rendelőhelyiségeket is ezen a napon 
viszik át az u j épületbe. Az igazgatóság ezért 
ugy határozott, hogy ezen a napon szünnapot 
tart a társadalombiztosító intézet és a táppén-
zeket egy nappal előbb, tizenötödikén fizeti 
ki. Ha egyes hivatalok a szombati napon nem 
tudnák befejezni az átköltözködést, ugy va-
sárnap folytatják ezt, de legkésőbb január ti-
zennyolcadikán, hétfőn reggel már az uj szék-
házában kezdi meg működését a társadalom-

biztosító intézet. 

Az uj épületben az elhelyezést a régebbi 
tervek alapján hajtják végre. A hivatalok 
nagyrésze az első emeletre kerül és a torony-
építményben lévő tanácsterem tágas helyisé-
gét is egyelőre az adminisztráció részére ve-
szik igénybe, hivatalnokok fognák itt is dol-
gozni, hiszen a tanácsteremre elég ritkán, ha-
vonta egyszer, vagy kétszer van szükség. Az 
uj székházában lift közlekedik, amelyet a tár-
sadalombiztositó tagjai díjtalanul vehetnek 
igénybe. A tüdőbeteg-rendelés a székházépü-
let Szentháromság-uccai frontján kap helyet, 
ide külön bejáratot készítettek és igy a tuber-
kulózis betegek rendelését elkülönítik a többi 
rendelésektől. Központi fütőszerkezet rpükö-
dik az Uj' székházban, tehát a tagoknak nem 
kell többé hideg folyosókon várakozniok a 
rendelésre és hivatalos ügytilt elintézésére. 

Eredetileg azt tervezte az Országos Társada-
lombiztosító Intézet vezetősége, hogy az uj 
; székház elfoglalása után azonnal megkezdi a 
j regi székház átalakítását is. Ez a munka egy 

kis halasztást szenved, de tavasszal feltétlen 
átalakítják a régi épületet. Az építkezésre 50 
ezer pengőt irányoztak elő és a fedezet biz-
tosítva van, ugy, hogy az átalakításhoz hoz-
zákezdenek, amint az időjárás az ilyen mun-
kát lehetővé teszi. 

Pénzbüntetésre át nem yáltoztathaíó 
elzárásra itélte a szolqab ré 

a nagylaki Nep-képviselő hajdani ellenjelöltjét 

Politikai csendélet Földeákon 
(A Délmagyarorwág makói tudósítójától.) A 

Csanádmegyei nagylaki járásban igen erős volt a 
választási küzdelem a legutóbbi országgyűlési kép-
viselőválasztás alkalmával Két jelölt került egy-
mással szembe és pedig dr. V é g v á r i József az 
Egységes Párt és dr. C s o r b a János makói ügy-
véd, a Független Kisgazdapárt jelöltje. A küzde-
lem legerősebb volt Földeákon, L c k h a r d t Ti-
bor legszűkebb hazájában, ahol ma is lakik az el-
lenzéki vezér édesanyja és aho' ifjú gyermekkora 
óta páratlan népszerűségnek örvend a kisgazda-
párt vezére. A küzdelemből azonban mégis Vég-
v á r i József került ki győztese«', aminek magya-
rázatául tudni kell azt, hogy ebbe a kerületbe tar-
tozik Mezőhegyes község, több nünt ezer kincs-
tári mezőgazdasági munkással és Püspőklelc, ahol 
az egyházmegyének vajuak "g^ i nagy kiterjedésű 
birtokai. A muukásszava/.alok közű,, a nvilt sza-
vazásos rendszer mellett, egyetlen szavazat se 
esett a kisgazdapárt jelöltjére. 

A választási izgalmak azonban Végvári győ-
zelme után sem ültek el, sőt szinte fokozott erő-
vel folytatódtak. A község állandó ellenőrzés alá 
került. A választás lezajlása után a kihágásl el-
járások egész sorozatát zúdították a párt ismer-
tebb tagjai s különösen vezetői ellen. 

Maga dr. C s o r b a János, a párt volt jelöltje, 
akinek igen kiterjedt rokonsága és széles baráti 
köre él a községben, a •oáia-sz' í sok után c<ak igen 
hosszú idővel, az elmúlt év ¡a:;'.iá:- 26-án jelen! 
meg a községben, részint rokonságának megláto-
gatása, részint hivatalos teendőinek ellátása cél-
jából. összesen mintegy két órát töltött a község- | 
ben, ez alatt az idő alatt 5 húznál fordult meg és i 
összesen 24 földeáki emberrel crlntVozett. 

Január 36-án történt mindez és január 27-én 
már megindult az eljárás, dr Csorba János és 24 
földeáki rokona, barátja, is-mnrő̂ o és tigyfrlo el-
l«a kihágás cimcn, «ilíott gyúpíkozé» tn'att A já-
rás s.zolgabirója két tárgyalást tartott, ar ügytwc, 
az elsőt junius 9-én, a másodikat november 20-án. 
Cscrbn az első tárgyaláson két óra hosszáig hiá-

ba várt a szolgabíró előszobájában, oem kerítet-
ték rá a sort, mivel pedig a járásbu óságon fontos 
tárgyalások voltak, előzetes iiíjetentés után eltá-
vozott. A második tárgyalásról ugyanilyen okból 
4 percet késett A szolgabíró ezek figyelembevéte-
lével ma hozta meg ebben az ügybea az ítéletet. 
Csorba Jánost 3 napi önköltség*» és pénzbüntetésre 
út nem változtatható elzárásra, 24 földeáki társát 
pedig egyenként 2—2 napi elzárásra átváltoztatható 
10—10 pengőre itélte. Az elitél'es között vannak 
Ecl'hardt Tibor legbizalmasabb hivei, volt ura-

Háztartási cikkek 
Rugós habverő --.24 
Gumrni szappantartó mosdóra - .̂48 
Gummi antilop kefe —38 
Nikkelezett szegletes tálca —.78 
Mákőrlő P 2.28 
Dióőrlő P 2.98 
Fém evőeszköztartó —.88 
Réz kávéőrlő P 2.38 
Burgonyaprcs P 1.58 
Üveg kompótos tányér 6 darab —.98 
Alföldi sörös kanna fél literes —48 
Üveg kompótos, v. tésztás tál —-88 
Porcellán bögre fehér —.28 
Porcelláji relief mély, v. lapos tányér —68 
Porccllán csemege tányér —.58 
Porcellán kávés kanna —.68 
Porcellán cukortartó —.68 
Porcellán teás kanna P 1.08 
Porcellán levestál fedeles • P 3.48 
Porcellán só-paprikatartó —.48 
Porcéi lám főzeléke® tál P 1.98 
Porcellán téstfde tál P 2-48 
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dalmi cselédek, gazdák, és az Eckhardt-családüal 
ma is patriárkális jó viszonyban élő kisgazdák. 

Az ítéletet január másodikán, kézbesítették ki 
az elitélteknek. 

Az elitéltek nem nyugszanak meg az ítéletben s 
dr. C s o r b a János ugy a maga, mint 24 elitélt 
társa nevében elsősorban is azon a cimen felleb-
bez, hogy a községben való megjelenése alkalmá-
val folytatott beszélgetései semmiképen sem ne-
vezhetők gyűlésnek, hiszen annál az öt háznál, 
ahol rövid két órai tartózkodása alatt megjelent, 
csak a családhoz tartozók, vagy legfeljebb a csa-
ládnak egy-egy rokona volt jelen a beszélgetés al-
kalmával. S erre a beszélgetésre nem volt hivata-
los senki, a beszélgetés nem programszerűen folyt 
le. nem előre meghatározott időben s azon politi-
káról csak annyiban volt szó, amennyiben egy volt 
jelölt személye és a körülötte folyt harc azt elke-
rülhetetlenné teszi. 

TISZAI • u^mmwmm nál vegYen. 

Dr. l iw Immánuel tíz éve 
tagja a felsőháznak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szc-
' gedi Zsidó Hitközség Kulturbizottsága szer-

dán este a régi templomban tartotta kullur-
estét abból az alkalomból, hogy dr. L ö w Im-
mánuel főrabbi felsőházi tagságának tízéves 

i jubileumához érkezett. 
A kulturestet a hitközség kvartettének éne-

ke vezette be F ü r t h karnagy vezényletével. 
' Az est első előadója dr. S i n g e r István volt, 
[ aki bevezetőben azt hangoztatta, a bizottság 

azért tartja szerdán ünnepi ülését, mert ezen 
a napon érte el dr. Lőw <ftmnánuel főrabbi 
felsőházi tagságának tizedik évfordulóját. 

Ezután a magyar alkotmány kifejlődéséről 
beszélt az előadó. Elmondotta, hogy a magyar 
alkotmányt klasszikus alkotmánynak ismerik 
el nemcsák a magyar, ár a külföldi államtu-
dósok is. összehasonlította a magyar alkot-> 
mányt az angol alkotmánnyal és megállapí-
totta, hogy a kettő hasonlít egymáshoz. Hangoz* 
tatta, hogy a magyar alkotmány nem papirat-
kotmányT hanem a jog szerves fejlődésének az 
eredménye. Ez azt jelenti, hogy az alkotmány 
intézményeit az élet állapította meg és csak 
akkor, amikor az intézmények már beváltak, 
évtizedek múlva, szentesitették azokat tör-
vénnyel is. 

A felsőház kifejlődéséről beszélt ezután dr. 
S i n g e r István. Kijelentette, hogy a felsőház 

' őse a nagyobb királyi tanács volt, amiből 277 
év múlva kifejlődött a főrendiház, maid ¡óval 
később a mai felsőház. Elmondotta, hogy a 
főrendiháznak sokáig csak a katholikus egy-
ház méltóságai lehettek a tagjai, 277 év után 
kaphattak helyet benne a protestánsok és 
csak ezután a zsidó hitközség delegáltjai. 

A mai ünnep — mondotta — külön ünnepe 
a szegedi zsidó hitközségnek, mert az a férfiú, 
akit a kongresszusi zsidóság tiz évvel ezelőlt 
a felekezet jogán elsőizben küldött a felső-
házba, dr. Lőw Immánuel. 

Dr. W i l h e i r a Lajos volt a kulturest má-
sodik előadója. Megemlékezett azokról a nagy 
jogászokipl, akiket a magyar zsidóság adott 
az országnak. Megemlítette többek között 
Csengerv Károly, dr. Lőw Tóbiás. Baumgar-

í ten Izidor, Baumgarten Nándor, Vázsonvi Vil-
mos, Pollák Illés, dr- Pap Dezső, dr. Pap Gé-
za, Reiniger Jakab és Balassa Ármin nevét, 
hangsúlyozva, hogy a négy utóbbi szegedi 
volt! Ezek munkájukkal nemcsak a magyar 
zsidóságnak, hanem az egész magyar nem-
zetnek nagy szolgálatot tettek. 

— Ma, amikot az idegen jellegű jogintéz-
mények támadásával szemben a magyar köz-
szellemnek meg kell védenie a magyar alkot-
mánvt és a magyar jogfejlődést — mondotta 
dr. Wilheim — különösen aktuális, hoev 
megemlékezzünk azokról, akik egész cleliik 
munkáját a sajátos magyar jogfejlődés szol-
gálatába állították. 

Ezután P e r k á t a i Lá&zló, az ismert sze-
gedi költő, bárom költeményét olvasta fel 
nasv sikerül. 

Varga Mihály', a hitkötöés alelnöke a bit-
tteyábon jüelftg 'szavakkal 'üdvözölte * 

ítjMjjJló főrabbit, akit a közönség hosszasan 
Ünnepelt. 

A jól sikerült kulturestet az énekkar ének-
száma zárta be. 


