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Elfogták a csorvai 
rendőrtámadás tetteseit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Délmagyarorscág, hogy -vasárnap este Laczi 
Anta] rendőrt Csórván, egy kocsmai mulatozás 
után a legények összeszurkálták. Laczi Antal töb-
bedmagával ki volt vezényelve a báli mulatságra 
a rend fenntartása végett. Sikerült is a legénye-
ket fékentartani, a bál után azonban az ittas le* 
fények összeverődtek a kocsma előtt és bicskát 
rántottak. Laczi Antal és a többi rendőr közbeve-
tette magát, sikerült a verekedést megakadályoz, 
ni. azonban az ittas legények közül valaki orvul 
leszúrta Laczi Antalt. A verekedő legények ezután 
elmenekültek. Laczi Antalt be. kellett szállítani a 
szegedi közkórházba, ahol ápolás alá vették. Ál-
lapota meg jelenleg is súlyos. Detektívek mentek 
ki a tanyák közé a nyomozás lefolytatására, ér-
tesülésünk szerint a de'ektivek ö' [ < " ' 
ői izeibe, sikerült megtalálniok a tettest is, egy fia-
tal legény szemébében. A nyomozás folyik. 

Hz értelmiség feladata 
és a vidék problémái 

Dr. Kogutowicz Károly előadása 
a környezet tanulmányozásról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Actio 
C.hatolica szabadegyetemi előadássorozatának ke-
retében kedden este dr. Kogutowicz Károly egye-
temi tanár tartott előadást „Környezettanulmá-
nyozás" cimen a polgári tanárképző főiskola elő-
adótermében. 

Bevezetőben érdekes példákkal igazolta, hogy 
mennyire hamis képzeteink varinak mindennapi 
•környezetünkről, amely megszokott szürkeségével 
nem igen tud érdekeset nyújtani. Ez az oka an-
nak. hogy a nagyközönséget a: egzotikumok ér-
deklik és saját környezetét alig ismeri. Részletesen 
•fejtegette ezután, bogy az apró gyermeki lélekben 
miképen alakul ki a térérzék, amelyet az iskola, 
mert nem tud a gyermek világába beleférkőzni, 
'inkább elront tudálékosságával, minthogy tudatos-
sá tenné és tovább fejlesztené. Ez az oka annak, 
hogy a kulturcrnbcr tájékozócljjképessége sokkal 
gyatrább az analfabéta egyszerű pásztorénál is. 

— Mindaddig, amig a magyar értelmiség nem 
kerül közelebbi kapcsolatba a magyar vidékkel 
— mondotta —, a táj problémáival, az éghajlat, 
a talaj, a föld népe társadalmi és gazdasági kér-
déseivel, addig nem nőhet fel olyan generáció, 
amelynek kellő érzéke volna a magyar problé-
mák iránt. Aligazságok, téves képzetek, rengeteg fe-
lületesség okozza, hogy a magyar közélet valóság-
gal légüres térben tenyészik. Ilyen az a teljésen 
tudománytalan állitás. amelyet pedig a magyar 
közvélemény jobban bevett, mint Pithagoras té-
lelét: hogy a magyar Alföld éghajlata megválto-
zott. ez a földterület kiszáradása elé tekint. Vájjon 
azok, akik még félévvel ezelőtt oly hangosak vol-
tak, most hogy a sok viz mindenfelé bajt okoz, 
megint megváltoztatják az éghajlatot? Addig, amig 
csak néhány szakember ismeri a való tényállást, 
politikusainkat pedig a jelszavak irányítják, leg-
feljebb azt várhatjuk, hogv ügyes reklámmal, 
szemben a komoly szakérlök véleményével, olyan 
tervek valósulnak meg, amelyek az országnak 
rengeteg pénzbe kerülnek és haszon helyett kárt 
okoznak. 

— A természeti körülményeknél még jóval bo-
nyolultabbak a társadalmi és gazdasági viszonyok. 
\ legnagyobb baj pedig az, hogy a való élettől 
elfordított arc.u, régi iskola a magyar társadalom-
nak nagy többségében olyan vezetőket adott, akik 
nieg sem tudják érteni, hogy e stilyos magyar 
problémákat tanulmányozni kellene. Hogy ez 
áldozatokkal jár, hogy intézmények hiá-
nyoznak, melyekben a fiatal generáció legérté-
kesebbjei találhatnának elhelyezkedést mielőtt a 
magyarság nagy problémájának a megoldásába 
foghatnának. Ezért fontos, hogy o diplomás ma-
gyar fiatalság nélkülözések árán és nemes lelke-
sedésből Is életét szentelje ezeknek a környezet-
tanulmámjozá$oknak. bogy soraiból kiválhassanak 
fizok, akik az országé.pités gondolatát valóra vált-
hatják. 

\z érdekes előadást tetszéSsel fogadta a közön-
ség. 
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Vár ucca 4. szám alá helyeztem. Főposta mellett. — A legújabb d i ' 

vat szerint készülnek köpeny, kosztüm, elegáns 

uccai és estélyi ruhák. Szolid árak. Tisztelettel 
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Megreformálják a betegellenőrzési 
a városházán 

Egészségőrök keresik tel a beíeg városi llszíviselőkeí 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosnak közel nyolcszáz alkalmazottja vau, 
sokszor előfordul, hogv egvszerre többen is 
megbetegednek. A tiszlifőorvosi hivatal meg-
állapítása szerint naponkint átlag iit városi 
alkalmazott jelent megbetegedést. A gvakor-
lat eddig az volt, hogyha az alkalmazott elő-
zetes bejelentés nélkül elmaradt, a hivatalfő-
nöknek ezt a körülménvt jelentenie kellett 
még aznap délelőtt a polgármesteri hivatalnak. 
Innen a jelentést további tolták a tisztifőorvosi 
hivatalba, azzal az utasítással, hogy a hivatal 
ePenőre. az ugvne.vezett egészségül' menjen ki 
az elmaradt alkalmazott lakására és ellen-
őrizze, hogy tényleg beteg-e a mulasztó al-
kalmazott. 

l'vek óla ez volt a rendszer a beteg városi 
alkalmazottak ellenőrzésénél, de már régen 
rájöttek arra a városházán, hogv az ellenőr-
zésnek ez a módja nem megfelelő. Ugyanis 
rendszerint későn délelőtt, leslöbbnvire dél-
felé érkezett a polgármesteri hivatalba a lii-
vnMfőnökök bejelentése,, hogv valamelyik al-
kalmazottjuk bejelentés nélkül elmaradt. A 
polgármesteri hivatalból csak a bejelentés! 
követő napon továbbították a jelentéseket a 
tiszlifőorvosi hivatalba, ahol viszont már az 
egészségőr is megcsinálta aznanra n beosztá-
sát. IIven körülmények között lcgiohh esetben 
csak a harmadik napon lehelen ellenőrizni az 

I elmaradt alkalmazottal é; az egészségőr az 
! esetek tú lnyomó részében, liz közül 7 8 eset-

ben rendszerint azl ielentelle. hogv a mulasz-
ló városi alkalmazol! már nem beteg, kél 
napi távolmaradás után ismét ielenlkezí.lt 
mi inkal idvén. Az ellenőrzésnek tehát nean 
volt eredménve. mert nem leb 'tett megállaní-
tnni. hogv az elmaradt alkabpazott tényleg 
beleg volt-e. 

A n n gondollak később a városházán, bogv 
köle.lezik n mulasztó alkalmazottakat, nnos i 
bizoiivitvánnvnl igazolják betegségüket. De az 
illetékesek véloménve szerint ez sem vezetne 
eredményre, viszont arra nem lehet kötelezni 
a beteg alkahifaz-illakat. liogv hatósági liizo-
nvi lvánnval igazoltassa betegségét, mert ezek-
re a bizonvilvánvokra bél ver? •( kell ragaszta-
ni. ami jelentős kiadással 'ár. 

A városházán mindamellett elhatározták, 
hogv a betegellenőrzés mostani rendszerén 
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változtatnak, mert bizonyon visszaélésekre 
jöttek rá. Igy megtörtént legutóbb, hogy egyik 
városi alkalmazott beteget jelentett, ezzel szem-
ben kiderült, hogy az illető félnapon át a 
kocsmában mulatott. Harmadnapra azonban, 
mire az egészségőr megjelent a lakásán ellen-
őrzés végett, az alkalmazott már jelentkezeti 
a városházán, hogy „felgyógyult muló beteg-
ségéből." Az illető ellen fegyelmi eljárás in-
dult, de ez még nem elég arranézve, hogy 
nem élnek-e vissza egyesek. 

Az ellenőrzés megreformálásáról a m inap 
tárgyaltak a városházán és a polgármester 
utasítására ezentúl a hivatalfőnököknek már 
a korai órákban jelenteniük kell. ha valame-
Ivik alkalmazott bejelentés nélkül elmarad. 
A mulasztásokról szóló jelentést a polgármes-
teri hivatal azonnal továbbittat.ja a tisztilo-
orvosi hivatalnak és még ugyanezen a napon 
megtörténik az ellenőrzés is. Az indokolatlan 
mulasztók ellen a polgármester szigorú fe-
gvolmi eljárást indít. 

»Turáni táltosok« 
és nyilasok 

Nemzetgvalázási per, felmentéssel — ..Gyanú-
okok vannak ugvan. de nincs megfelelő bizo-

nyíték" 

(,\ Délmagyarország munkatársától.) A szegcdi 
törvényszék íír/cr-tanácsa kedden délelőtt tár-
gyalta az orosházi Oskovits Ferenc és Xadobán 
Sándor nemzetgyalázási ügyét. Oskovits a nyila-
sok orosházi szervezetének volt az elnöke és 
Xadobán is tisztséget viselt. X irrasztó-Koppány 
Mihály „a turáni egyistenhivő" szekta táltosa, 
telt ellenük feljelentést nemzetgyalázás címén. A 
vád szerint Nadobán Sándor kereskedő a mult év 
januárjában a nyilasok párthelyiségében a követ-
kezőket jelentette ki: „örülhetnek a magyarok, 
hogy a nemzetiségek idetelepültek és a magyarok-
kai keveredtek, 75 százalék más nemzetiségű van 
itt. a magyarokat már régen megette volna a..." 
Oskovits is hasonló kijelentést tett volna; „A ma-
gyarok rég elpusztultak és elkorcsosodtak volna, 
ha idegen nemzetiségűek nem lettek volna és azok 
közeje nem keveredtek volna . . ." 

A biróság egyizben már tartott az ügyben tár. 
gyalást. Kedden újra kihallgatták a két vádlottal. 
Mindketten tagadták bűnösségüket. Elmondották, 
liogv a feljelentés Virrasztó bosszumüve. A kér-
déses napon Virrasztó előadást tartott a nyilasok-
nál a turáni magyarságról, majd szemrehányást 
tett Oskovitsnak. Később javasolta azt is, hogy 
Oskovitsot zárják ki a pártból. A nemzetgyalá. 
zásra vonatkozólag a vádlottak azt adták elő, hogy 
ők ugyan beszéltek a nemzetiségekről, de a nem-
zetet nem gyalázták. 

A biróság több tanút hallgatott ki. egy sereg 
turáni egyistenhivőt, köztük Virrasztó-Koppányt 
is, akik terhelő vallomást tettek a vádlottak ellen. 
Más tanuk viszont nem igazolták a vád állításait, 
azt hangoztatták, hogy az egész ügy Virrasztó 
bosszújának tulajdonitható. 

Dr. Goltner Dénes vádbeszéde után Markovies 
Iván védő azt fejtegette, hogy a turáni egyisten* 
hivők és a nyilasok állanak ebben az ügyben szem-
ben egymással. A biróság rövid tanácskozás ulán 
felmentő ítéletei hozott. A biróság ítéletében meg-
állapította, hogy Virrasztó vallomásai között lé-
nyeges eltérés mutakozik, de a többi tanuk is ellen-
kező vallomásokat tettek. Gyanuokok ugyan fenn-
forognak a vádlottak bűnössége mellett, azonban 
az elhangzott vallomások alapján a bíróság nem 
hozhatott marasztaló ítéletet. Az ügyész az Ítélet 
ellen fellebbezést jelentett be. 


