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Négy évtized 
a bírói hivatás 

szolgálatában 
Dr. Konczwald Endre tóblaelnök 
eibucsuziaiia a nyugalomba vonuló 

Sölór Sándor táblabírót 

(A Délmagyarorszáy munkatársától.) A szegedi 

'télőtábla csütörtökön délben teljes ülést tartott, 

amelyen dr. Konc:wald Endre táblai elnök bú-

csúztatta « nyugalomba vonuló Sáfár Sándor táb-

labírót. Beszédében a következőket mondotta: 

— Szeretet kartársunk 1896 február 11. napján 

stír/i ós 32 óul itélöbirói szolgálat után. 05 éves 

sági és 32 évi itólöbirói szolgálat után 6.5 éves 

korúban lép nyugalomba. E hosszú idő alatt tel-

jes odaadással és nagy lelkesedéssel egészen a birói 

hivatásának élt és u hivatali kötelességét minden-

kor a legnagyobb szorgalommal pontosan és lelki-

ismeretesen teljositettc. Müidenik ügyszakban ki-

tűnt jeles jogismeretével és hatalmas munka-

erejével, ákLandőain hasznos és sikeres inunka-

eredmenyt ért ol. Egyike volt azoknak a nagy 

itélöbiráknak, akiket jó bíráknak szokás nevezni, 

mert a munkái nemcsak magas jogászi képzett-

ségről, hanem nagyofuk életbölcsességröl is ta-

núskodnak. Munkáiban nemcsak a tudását, de a 

szive melegét és emberszeretetét is beleoltotta. 

Az ő pályafutása tehát tündöklő csillagként ra-

gyog a magyar igazságszolgáltatás fényes égbolt-

ján és követésre méltó példát nyújt mindazok-

nak, akik a birói pályára lépni óhajtanak. Most pe-

dig azzal a megnyugtató érzéssel vonulhat nyuga-

lomba, hogy a birói esküjét mindenkor híven, 

pontosan és Irlkiisnierrfrsrn megtartotta s mint 

a jA katona, mindig hű volt ahhoz a magasztos 

zászlóhoz, amelyre ifjú korálxm felesküdött. Ez a 

megnyugtató érzés pedig többet jelent, mint a 

bármilyen helyről nyerhető elismerés. 

— Szeretett kartársunknak a birói pályáról való 

tívozása nagy veszteséget jelent a szegedi Ítélő-

táblára, mert ö ennek az ítélőtáblának nagy 

munkabirásu és erős oszlopa volt, aki mindenik 

ügyszakban fényesen megállta helyét és melegen 

érző, szelid lclkü|etü s uri gondolkozású kartársi 

volt, akit mindnyájan nagyon szerettünk és nagyra 

becsültünk. Indítványozom, hogy a teljes ülés 

Sáfár Sándor érdemeit jegyzőkönyvben örökítse 

meg. 

A teljes ülés tagjai az elnök indítványát egy-

hangúlag elfogadták. 

Sáfár Sándor meghatott szavakkal mondott 

köszönetet a táblaelmök meleg búcsúszavaiért és ér-

zékenyen vett bucsut az Ítélőtábla személyze-

tétől. 

üzv. Plesz üenrikné ugy a maga, mint 
fia nevében is a legmélyebb fájdalom-
mal jelenti, hogy a legjobb férj, a szere-
tő apa 

PLESZ HENRIK 
folyó hó 27-én reggel hosszas betegség 
után elhunyt. Drága halottunkat 29-én 
délután 4 órakor temettük a Dugonics-
tenietőből. Az engesztelő szentmisét csü-
törtökön reggel tartottuk a rókusi temp-
lomban. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

A GYÁSZOLÓ CSAL,AD 

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak 
ás ősmerősöknek, akik drága jó férjem, 
illetve édesapám 

PLESZ HENRIK 
elhunyta alkalmából részvétükkel és vl-
rágadotnányaikk-1 fájdalmunkat enyhíte-
ni igyekeztek, ezúton mondunk hálás 
köszönetet • . 

özv. PLESZ HENRIK.NÉ és FIA 

Cserkésztáborban nyaral 
140 szegedi fiatal OTI-tag 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ÜTI nyaraltatási akciója az egész országban 

megkezdődött, valamennyi kerületi pénztár 

hozzálátott az akció lebonyolításához. A nya-

ral látási akcióra húszezer fiatalkorú OTI-tag 

jelentkezett, ezek közül mindössze hatezerhat-

százat lehet elhelyezni. A nyarallatási akció-

ban az idén kapcsolódnak először be a fiatal-

korú leányok, akik közül egyelőre csak ezer-

nek biztosítanak pihenést. A leányoknak ez 

lesz az úgynevezett próbanyaraltatása. Amíg 

egy fiatalkorú fiit nyaraltalása 2.51 pengőbb 

kerül, addig a leányok napi költsége 3 74 

pengő. 

A nyarallatási akcióból kiveszi részét a sze-

gedi OTI-pénztár is, a költségvetés azonban 

részére csak 1 Jft fiatalkorú elhelyezését bizto-

sítja. Az akcióra a szegedi pénztár területéről 

151 fiatalkorú jelentkezel! és ezek közül 140-

ct visz nyaralni az OTI. A nyaralók közölt 

Hódmezővásárhelyiek is lesznek. A leánynya-

rallatási akcióban Szeged nem vesz részf. A 

lift szegcdi fitt 35-ös turnusokban utazik nya-

ralni ókécskére, amelyet a szegedi pénztár ré-

szére jelöltek ki. A szegedieket az ókécskei 

cserkésztáborban szállásolják el és itt látják 

el élelmezésüket is. 

Az első 35-ös turnus jul ius 11-én utazik 

Ökccskérc, ahol 24-ig marad, majd 25-én kö-

vetkezik a második csoport, amelynek nya-

raltatását augusztus 7-ig biztosítják. A har-

madik csoport augusztus 8-tól 21-ig, a negye-

dig augusztus 22-től szeptember 4-ig nyaral az 

ókécskei táborban. 

Értesülésünk szerint a szegedi OTI-ban 

folynak az előkészületek a vasárnapi strand-

kirándulások megszervezése érdekében. Az 

OTI két év óta biztosítja a joosult fiatalko-

runknak a vasárnapi vikendet, az idén is, ha 

lehet, még nagyobb méretekben szeretne fel-

adatának megfelelni- Hogy mikor kezdődik 

meg a vnsránapi vikendezés, annak terminu-

sa még nincsen megállapítva. Az OTI a fiatal-* 

koruakat a Szent Vince Egyesület partfiirdő-

jén helyezi el, "ahol erre a cclra megfelelő ka-

binok ál lnak rendelkezésre. 

N y á r i c i p ő i n k á r a i i 10 s z á z a l é k k a l 

teszáttUoHuk 
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— A nyári idényvégi kiárusítás. A szegcdi 
kereskedelmi és iparkamara az 1938. évi nyár i 
idényvégi kiárusítás idejét a kamara egész tc-
rüleíére és az összes kamarákra kiterjedő ha-
tállyal jul ius 24.—augusztus 0 napjaiban ál-
lapi tutta nieg. 

Magyar küldöttség utazik Helsinkibe a 
Finnugor Kulturbizottság ülésére. A Finnugor 
Kulturbizottság magyar osztálya G s e k e y 
István egyetemi tanár elnökletével ülést tar-
tott, amelyen megvitatták azokat a magyar 
javaslatokat, amelyeket a ioizuriság jul ius 8-i 
ülésén Helsinkiben előterjesztenek főleg az 19-11-
ben Budapesten rendezendő V! Finnugor Kul-
turkongresszus tárgyában. A finn fővárosban 
tartandó ülésre kiutazik C s e k e y István el-
nök, F ü 1 e i-S z á n t 6 Endre miniszteri taná-
c.'ios. a kultuszminisztérium egyetemi ügyosz-
tályának főnöke és V i r á n y i Elerner gimná-
ziumi tanár, a bizottság titkára, a székesfővá-
ros részérói pedig I s p á n o v i t s Sándor pol-
gári iskolai igazgató. A magyar küldöttekhez 
Talfinban csatlakoznak az észt kiküldöttek, 
akiket Helsinkiben ünnepélyesen fogad a bi-
zottság finn osztálya. A közoktatásügyi minisz-
ter estebédet ad, ma jd körül következik Nyu-
gat-Finnországban, amelvnek során a köztár-
saság elnöke vendégül lát ja a bizottság tagjait 
tengerparti nvári villájában-

— Gyorsirási, gépirásí tanfolyamokra beirat-

kozás szakiskolában (Honvéd-tér 4). 

— Építőmunkások szakértekezlete. A Magyar-
országi Építőipari Munkások Országos Szövetsé-
gének szegedi csoportja julius 1-én, pénteken este 
5 órakor az Épi tő munkásotthonban (Fodor-uccu 
10.) szakértekezletet tart, amelyen n munkaidő, 
munkabér cs a munkanélküliség kérdését L a d -
v á n s z k v József ismerteti. 

— Ülöfoglalkozásu egyének, akik idült szék-

rekedésben és aranyeres bóntalmakban szen-

vednek, vegyék a természetes „Ferenc József" 

keserüvizet egy pohárnyi napi adagokban, 

esetleg kissé felmclegitvc, de mindig reggel 

éhgyomorra. Kérdezze meg orvosát. 

— A téglagyári munkabérek. A tégla- és tető-
cserépgyártó ipar munkabéreinek megállapítására 
az iparügyi miniszter által kinevezett bizottság a 
munkabéreket az egész ország területére kiterje-
dőlcg megállapította. A bizottság a téglagyárfást, 
tetöcserépgyártást és kézi téglaverést munkabérek' 
szempontjából három csoportba sorozva, amelyek! 
közül az I. csoport Budapestre és közvetlen kör-
nyékére, a II. csoport a törvényhatósági és me-
gyei városokra, a I I I . csoport pedig az összes 
nagy- és kisközségekre terjed ki. A munkabérmog-* 
állapításra vonatkozó határozatot az összes érde-
kelt vállalatok junius 28-án megkapták. Esetlegest 
felszólamlásokat 8 napon belül a 3000—1938 Ip 
M. sz. rendelet 20. szakaszára való hivatkozással 
az iparügyi miniszterhez cimezve a téglagyártó 
ipari munkabéreket megállapító bizottság cinciké-
hez (Budapest, Kereskedelmi és Iparkamara .V* 
Szcmerc-ucca 6.) kell benyújtani. 

— Kereskedelmi ulkalmazottak jutalmazása. A 
kereskedelemügyi miniszter pályázatot hirdet rég-
óta szolgáló kereskedelmi alkalmazottak tnegju-
talniagására és kitüntetésére. A 100 pengő pénz-
jutalomra és az oklevéllel való kitüntetésre azok! 
a kereskedösegédek, továbbá fodrász, vendéglős, 
szállodás és kávéházi ipari 'alkalmazottak pá-
lyázhatnak. akik 50. életévüket már betöltötték és 
legalább 25 év óla állanak ugyanazon munkaadó 
szolgálatában. A kérvények a kereskedelmi és 
iparkamaránál fiitins 1ft-ig nyújt indók he, ahol a 
pályázatra vonatkozó összes tudnivalók is meg-
szerezhetők. 


