Teleki miniszterelnök
Kolozsvárra utazott
Budapest, október 17. X Budapesti Értesítő
Jelenti: A kormány tagjai Csütörtök délután
Teleki P á l gróf miniszterelnök
elnöklésével
minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács után az éjszakai órákban Teleki Pál gróf
miniszterelnök Kolozsvárra utazott,
hogy ott
különféle megbeszéléseket folytasson. X miniszterelnököt elkíséri útjára Pataky Tibor államtitkár, vitéz Ndray Antal vezérkari ezredes,
szállásmester és vitéz Gyulai Tibor, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
főtitkára,
továbbá Incze Pcter miniszteri tanácsos, a miniszterelnök személyi titkára és a miniszterelnökségi sajtóosztály képviseletében Haeffler
T
stván miniszteri osztálytanácsos.
A miniszterelnök a többi között résztvesz az
Wfdélyi képviselők és vezetőférfiak többnapos
kolozsvári értekezletén is, amelyen különféle
erdélyi problémákat beszélnek meg.
Teleki P á l gróf miniszterelnök kíséretével
•gyütt vasárnap este tér vissza Budapestre.

Csáky külügyminisztert
a Ferenc lázseMuilományegyetem tiszteletbeli doktorává
avatják
Budapest, október 17. A kormányzó a vallásos közoktatásügyi miniszter
előterjesztésére
megengedte, hogy a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem Csáky István gróf titkos tanácsos, külügyminisztert a Ferenc József-tudományegyetem ősi székhelyének visszatérése körül szerzett rendkívüli érdemeiért a jogtudományok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassaS Ü T P P O R
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Reoeptkönyvet kívánságra ingyen küld;
Dr. OETKER GYÁR, BUDAPEST YIII,,
Conti-utca 25.

Tisztásáéi razzia
a szegedi pékmOhelijekDen
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az
nlóbbi napokban sok panasz érkezett a Hatóságokhoz, hogy néhány
pékmühelyben
nem
tartják be a tisztasági rendszabályokat. A süteményekbe és kenyerekbe fadarabok, zsákfoszlányok és bogarak vannak belesütve, megfelelő
mosdóhelyiség sem áll az alkalmazottak rendelkezésére. A panaszok sorozatos megismétlődése miatt a tisztifőorvosi hivatal vezetője;
vitéz Tóth Béla di*. tisztifőorvos ú g y intézkedett, hogy az iparhatóságok
ellenőrző szemléjébe a tisztifőorvosi hivatal is belekapcsolódik.
Az iparhatóság a munkaidő betartása ügyében
razziázza végig a pékműhelyeket, ugyanakkor
pedig a tisztifőorvosi hivatal kiküldötte egészségügyi és tisztasági
szempontból
vizsgálja
meg meglepetésszerűen a pékmühelyek
beren.
dezését. Ellenőrzik a szemlék során a mosdóberendezéseket, valamint azt, hogy a sütőipaFos megtott-e minden szükséges intézkedést 3
tisztaság feltétlen megóvása érdekében; tehát
j lisztet kellően átszitálta-e, tisztán
tártjára
minden időben a műhelyét.
A razgiák. eredménye alapján npntán megindítják
swndasoV
ellep a múkelytulajdono^qk ellep 99 eljárást,
akiknek üzeme az egészségügyi és tisztasági
követelményeknek nem felelt meg gjisdei} tekintetben-

A v

HÍREK
— Földgázkutató munka indult meg Udvarhelymegyében. Székelyudvarhelyről jelentik: A felszabadult Székelyföldön, Udvarhelymegyében rövidesen próbafúrások indulnak meg, amennyiben feltételezhető, hogy ezen a vidéken nagymennyiségű
földgáz van kihasználatlanul. A próbafúrások
előkészítésére a kormány már megtette az előkészületeket. Ha a próbafúrások Sikerrel járnak, a
feltárási munkálatok azonnal megindulnak s ezzel az erdélyi részeken ipari szempontból hatalmas fejlődési folyamat indulhat meg.
— Tanitógyülés Alsótanyán. A Csongrádvármegyei Altalános Tanítóegyesület alsótanyai járásköre október 26-án délelőtt 1Q órakor a Barmos György-elemiiskolában tartja évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozatai között a
tisztújítás is szerepeL
>
— Gyermekparalizis Kecskeméten. Kecskemétről jelentik: A közigazgatási bizottság ülésén
Demtsa Pál dr. tisztifőorvos ismertette Kecskemét
közegészségügyi állapotát. A tisztifőorvos jelentésében rámutatott arra, hogy a gyermekbénulásos
megbetegedések egyre gyakoribbakká válnak. Októberben eddig 19 ujabb megbetegedés történt, a
megbetegedettek közül 3 meghalt, teljes bénulás
csak egy esetben maradt vissza, mig a többi beteg
a gyógyulás utján van. Kecskeméten az előző hónapokkal szemben a nyakszirtmerevedéses megbetegedések csaknem teljesen megszűntek,
— »Fc!támadt» a halott és megkérte leányát,
hogy ne engedje felhoncolni. Mellékkörülményei
folytán érdekes haláleset ügyéhen rendeltek csütörtökön orvosrendőri boncolást. Szerdán éjjel gz
Alföldi-utca 21. szám alatti lakásán hirtelen roszszul lett Schofró Ferencné 69 éves asszony. Amire
hozzátartozói segítségére siettek, Schofróné meg.
halt. A halálesetet jelentették a rendőrségnek,
amely ugy intézkedett, hogy a holttestet a törvényszéki bonctani intézetbe szállítsák. Csütörtökön a
hajnali órákban a haláleset ügyében egy izgatott
nő kereste a rendőrségen az ügyeletes rendőrtiszt
tet. A hajnali látogató elmondotta, bogy az elhalt
Schofróné leánya. Amikor édesanyját a törvényszéki intézetbe szállították, ő maga is elment az
intézetbe. Édesanyját még egyszer megnézte és
ekkor legnagyobb csodálkozására édesanyja felkelt a boncasztalról és megkérte őt, hogy ne engedje felboncolni. A halott /feltámadása* annyira
megijesztette, hogy rémülten futott ki a teremből.
A rendőrségen érthetően nagy meglepetéssel fogadták Schofróné leányának a bejelentését, azonnal telefonáltak az ügyeletes orvosnak, aki újból
megvizsgálta a /feltámadt* halottat. A holttest
azonban ekkor is ugy feküdt a boncasztalon, ahogyan azon beszállításakor elhelyezték. Megállapították, hogy Schofróné leánya, aki idegbetegségben
szenved, találta ki a holttest /feltámadásáról* szótó egész mesét. Schofróné holtlestét a halál okának megállapítása végett pénteken boncolják fel.
_ Zsirszédát ivott egy kisleány. Csütörtökön
délelőtt Nagyszéksősra hivlák a mentőket. Savanya Piroska 10 éves Nagvszéksós 210. szám alatti
lakos véletlenül zsirszédát ivott. A kihívott mentők a kisleányt sylyos állapotban szállították a
közkórháziba,
—o(~)o—

BEKÜLDÖTT HÍREK
Az Egyetembarátok Egyesületének előadásai,
Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya előadássorozatában október 23-án Hámori Artúr dr., Jancsó Miklós dr., Rapcsányi Jakab dr. és Nemecskay Tivadar dr. adnak elő. Az
előadások színhelye a bőrgyógyászati klinika tanterme.
A Tömörkény Irodalmi Kör Dugonics-ünnepe,
A Tömörkény Irodalmi Kör október 20-án, vasárnap délután 5 órakor a városháza közgyűlési termében felolvasq üléssel egybekötött Pqgonicsemlékünnepé.lvt rendez. Lugosi Pöme dr., Fekete
{Sándqrné, Tiborc? Lajos <Jr. és ^énedy Gyula dr.
tartanak maid előadást, iíjetve niondanak szavalatot. 0- Október jft-én este § órakor a Tornyai
Társaság és a Népművelési Bizottság meghívására
a szegedi Tömörkény Irodain)! Kör Ifóijruezövá,
sárhelyen műsoros estet FCndez » városháza közgyűlési termében-
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Meteorológiai Intézet jelenti este
10 órakor. I d ő j ó s 1 a t : Mérsékeli
keleti, délkeleti szél, túlnyomóan derült idő. Reg.
gel helyenként köd. Sok helyen, fülcg a Duna vonalától keletre éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.
l u l

— A természetes /Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros k öv tűri. .*ményeinél; biztos, enybe es gyorsan ható bashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat iokozza. Kérdezze n rg orvosát!
— Erdélyért. A főméltóságu asszony Erdélyt rtnkciójára csütörtökön a következő a d o m á n y a i
érkeztek a Délmagyarország kiadóhivatalába;
Móravárosi Népkör 10.—, a szegedi gyógyszerészek és a Gyógyszerész-Testület 200.—, A d á i s
József, Báró Jósika-utca 23. sz. 5.—, a Magyar
Kender-, Len- és J u t a i p a r muukásai 3.20, Baraes-divatház 55.— pengő. Eddigi gyűjtésünk?
118741 pengő.
— A hivatásszervezet hírei. Csajághi Lajos
Vezetésével a hivatásszervezet a közeljövőben;
női szabóipari szakrajz- és Szabásscati tanfolyamot rendez. A tanfolyamra jelentkezőket
szombat estig fogad el a hivatásszervezet titkársága. Azok a nőiszabó segédek, akik ugyan*
csak Csajághi Lajos vezetésével tavasszal végezték el a tanfolyamot, sürgős ügyben jelentkezzenek a szervezeti irodában. — Hasonló!
tanfolyam kezdődik a férfiszabók részére
Jelentkezní ugyancsak a hlvatásszcrvezet hivatalos helyiségében lehet minden reggel 9
órától este 7 éráig. — November első feléber
kezdődik meg az
EMSzO-hivatásszervezet
Munkásnépfőiskolája. A munkás népfőiskolában a középiskolai tanárok mellett előadnak
még Váradi Imre dr. egyetemi tanár és Sándor István dr. főiskolai tanár is.
— TIZENKÉTÉVI FEGYHÁZRA
ÍTÉLTÉK
DATKY OTI-TANÁCSOS GYILKOSÁT. Budapestről jelentik: A bünetőtörvényszék csütörtökön tárgyalta azt a gyilkossági pert, amelynek vádlottja
Kovács János 27 éves szobafestő borzalmas módon megölte Datky Albert OTI-tanáesust. Kovácsot bűnösnek mondották ki ölés és lopás bűntettében és ezért 12 évi fegyházra Ítélték. Az ügyé s r
megnyugodott »z Ítéletben, Kovács János azonban
— aki töredelmes beismerő vallomást tett — enyhítésért fellebbezett.
— Baleset az Orion-bőrgyárban. Súlyos szerem
csétlenség történt csütörtökön délelőtt az Orionbőrgyárban. Sándor Ferenc 17 éves timársegéá
két méter magasból a földre zuhant. Az esés következtében agyrázkódást és zuzódásokat szenvedett. A kihívott mentők a közkórházba szállították.

Elitéltek Mi árdrágítói
(A Délmagyarország
munkatársától)
Árdrágítók felett ítélkezett csütörtökön
3 törvényszék uzsorabíj-óságy Hábermann Gusztáv tefvényszéki tanácselnök vezetésével. Néháuy béitej ezelőtt a kiskundorozsmai csepdőrségrn et
3 bejelentés futott be, hogy Kálmán
Lajeít
piaei árus a burgonya kilogramját a megállapított 14 fillér helyett 21 fillérért árusítja, A *
ügyben a Csendőrség megindította a nyomozást és kihallgatta az árdrágítással gyanúsított piaei árust. K á l m á n kihallgatása során el| mondotta, hogy a burgonyáért Csak a jogo®
hasznot számította fel, mert a burgonya kilóját Fekete Imre gazdálkodótól 18 fillérért vásárolta.
'Az ügyészség K á l m á n és Fekete ellen árdrágítás miatt adott ki vádiratot. Az ügyben!
csütörtökön megtartóit főtárgyaláson a vádlottak azzal védekeztek, liogy nem tudták, m l a.
burgonya hatóságilag megállapított legmagasabb áfi- A törvényszék a bipouyítá? lefolytató?* utáfl a vádlottakat 3. vádpeji bŐBCSfeíelrpiéiíybevi jaopc|otta ki bűnösimk & ezért Kálmánt ifi pengő, Feketét >f> pengő pénzbüntetésre ítélte. A z ítélet nyomban jogerőre <uaél<
kedett-

