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dott néhány figyelemre méltó észrevételt, hang- ra távozott, ennek * szakosztálynak a vereté- I
C S Ü T Ö R T Ö K 1941. J A N U Á R 28. ' súlyozva, högy a döntés Polner Ödön méltásére as értekezlet dr. Purjesz Béla egyetemi '
nyos és okos javaslatán alapulhat.
tanárt és dr. Bcrkesy László magántanár-adjunktust kérte fel.
Az
érdekes
és
élénk
vita
után
dr.
Szenttagja jelent meg, ott voltak az egyetem taAz értekezleten megjelentek azonnal aláír*
nárai Csaknem teljes számban, a várost dr. Györgyi Albert összegezte az álláspontokat,
Pálfy György kultúrianáesnok képviselte. Kép- megállapította, hogy a. szekciók működésérc ták a rendkívüli leözgyülés összehívását kérő
viseltette magát a katonaság éppenúgy, mint szükség vau. Az értekezlet felkéri az eddigi ivet. Tgy remény van arra, hogy a bonyodalszakosztályvezetőket a
münká
folytatására, makat sikerül elintézni és a szegedi Egyetení
minden jelentősebb szegedi intézmény.
ugyanekkor pedig rendkívüli
közgyűlést hív- Barátainak Egyesülete ú j névvel, de szegedi \.
Dr. Szent-Györgyi Albert rektor
nyitotta
nak egybe Szegedre a jogi- és egyéb kérdések keretben, a szegedi munkává] megszerzett lehemeg az értekezletet. Bevezetőjében kifejtette,
megoldására. Mivel az orvosi szakosztály el- tőségek között zavartalanul folytathatja munhogy a megbeszélést az tette szükségessé, hogy
nöke dr. Miskolezy Dezső volt, aki Kolozsvár- kásságát.
? Ferenc József-tudományegyetem Szegeden
megszűnt, az elnök Ereky István eltávozásával
lemondott, az ügyvezetők Buza László és Scheller Károly
Kolozsvárra
költöztek.
Sürgős
szükség van
megoldásra, bogy as egyesület
folytathassa működését. Két megoldás lehetséUj rendszert vezetett be a népjóléti hivatal a munkabeosztásoknál
ges! vagy megalakul a Horthy Miklós-egyetem
Barátainak as Egyesülete, vagy pedig a régi
(A DélmM-gyafország munkatársától) "Á nép- őket munkára beosztani. Számszerint 300 szeegyesületet kell fönntartani.
Mivel különböző
nehézségekről, sőt anyagi kérdésekről is szó jóléti hivatalnál eddig az volt a rendszer, hogy mélyt hívtak be munkára, de mindössze tizen•
hivavan, átmeneti megoldást javasol: bízza meg as munkabérelőlegeket folyósítottak. A munkabér- nyolcan jelentkeztek a munkaközvetítő
értekezlet ideiglenesen a szakosztályok vezető- előlegeket azután később le kellett dolgozni és talnál. Ezért most ú j rendszert vezetnek be á
it a működés folytatásával,
azután keressék a hatósági munkaközvetítő hivta be fokozatosan munkabérelőlegeknél, helyesebben: megszüntekifizetését. &
azokat, akik munkabérelőlegeket kaptak. Érte- ti a város a munkabérelőlegek
meg a megoldást és tiszt.ássák a jogviszonyt
munkabérelőlegek
helyett,
azonnali
munkaalsülésütik szerint ezideig mintegy ötszáz szeKolozsvárral.
kalmat biztosít a város a munkanélkülieknek,
mély
részére
folyósított
a
város
munkabérelő— Nem várhatunk arra — folytatta Szentmunkabérelőleg többé nem lesz a népjóléti hiGyörgyi Albert —, Hogy a kolozsváriak mikor legeket és erre a Célra 155,00(1 pengős államsevatalnál. Á fizikai munkanélkülieket az árvízgély
n
y
ú
j
t
fedezetet.
fognak intézkedni, egy félév máris elmúlt tétAz utóbbi napokban az árvízvédelmi munká- védelmi munkálatoknál fogják foglalkoztatni,
lenül, nem ülhetünk összetett kezekkel..
latokhoz nagyobb számban hivták be a mun- az iparosokat pedig más természetű könnyebb' |
Általános megértés és szimpátia
fogadta
kásokat. Jelenleg a külvárosokban és a telepe- munkára osztják be és többeket a kézbesítésűéi, ^
Szent-Györgyi rektor előadását, majd lassan
alkalmaznak,
ken 250 munkás dolgozik.
Csengéiénél pedig jószágösszeírási munkálatoknál
igen élénk és több szempontból sok érdekességmásfélszázán dolgoznak a vadvíz levezetésén. míg a szellemi munkanélküliek a város különre szamot tartó vita fejlődött ki.
A munkaközvetítő btvatal most azokat hivta böző hivatalainál kapnak majd beosztási. Á
Dr. Buóce Béla főkapitányhelyettes volt aíz be munkára, akik a múlt napokban munkabér- munka letelte után azonnal folyósítja a. népefeő felszólaló, aki kérte, hogy a rektor vegye
előleget kaptak, azonban rendkívül kevesen je- jóléti hivatal a munkabéreket.
kesébe as ügyek vitelét. Később még kiegészílentkeztek ezek közül, úgyhogy nem is lehetett
tette szavait, azzal, Eogy rendkívüli
közgyűlést
hívjanak össze, amelyen meg kell menteni Szeged számára azt, amit tehet.

Nincs többé munkabérelőleg

Dr, Tettelli Sándor javasolta, hogy mondták ki a Horthy Miklós-egyetem Barátai Egyesületének megalakítását,
később azután le lehet tárgyalni a vitás kérdéseket. A megalakulásra szükség van m á r csak az „Attak" kiadá-a érdekében is. Jelenleg ugyanis nem lehet
kiadni az előkészületbe*) lévő tudományos dolgozatokat azért, mert nem réhdett eldünteai a
rfmlap, illetőleg a kiadó nevének kérdését.
Riess Frigyes egyetemi tanár az eddigi
Megbeszélésekről tett említést és kérte, hogy
a rektor állapodjon meg a kolozsváriakkal.
Tonellt Sándor: Lehetetlen, hogy a szegedi
Egyetem publikációi kolozsvári firma alatt jelenjenek meg.
Df. Tóth Imre felKívta a figyelmet
arra,
Kegy Ferenc József-egyetem Barátai Egyesületének ingatlan vagyona is van, annak ügyét
t* rendesni ítéli. "Á kérdés "megoldható úgy,
.iogy a közgyűlés változtassa meg as egyesület nevét.
Dr. Kógutowiöz Károly egyetemi tanár ismertette az eddigi előzményeket és azt, hogy
ir. Polner Ödön egyetemi tanár, a bonyolult
jogi- 'és vagyoni kérdések miatt alapos terveket dolgozott ki. Óvatosságra hívta fej a figyelmet a vagyonjog! kérdések ügyében, amelyeket megértéssel és józanul kell megoldani
nem pedig veszekedéssel. Az egyesület rendelkezett a 10CM0 pengős Rothermere-alappal, ebbfl 50.000 pengőért rádiumot vásárolt a szegedi egyetem részére, valamint házat is vásárolt.
Józanul és igazságosan kell a vagyont megosztani. Megemlítette még, hogy a kolozsváriak
Szily , K á l m á n államtitkár,
kormánybiztoshoz
fordultak döntésért, pedig a kormánybiztosnak
osak az egyetemre terjed ki hatásköre.
Dr. Baló József egyetemi tanár hangsúlyozta, hogy a Kolozsvárra távozók lojális kijelen
léseket tettek. Ugylátszii, hogy Kolozsvárott
a. Múzeum Egyesület fogja betölteni azt a szerepet, amelyet Szegeden a Baráti Egyesület töltött be. Helyesnek tartja a rendkívüli közgyűlés összehívását a megoldás érdekében.
Ezután meg dr. BcrevzJ: Péter főorvos és
dr. Baross Rezső nyugalmazott főügyész mon-

A tábla 12 éli fegpházra szállította le
a somogglfeiepl ggiikos büntetését

(A Bélrntgyattörszag munkatársától)
Nagy
ilfihály 49 Av«á k i t ö r ő gyilkossági ügyét tárgyalta szerdán a szegedi ítélőtábla- Nagy 10 óv
Óta közös háztartásban élt özvegy Markovics
Jóasefnéval. Együttélésük ideje alatt öt gyermekük szílkttett. Az évek során a férfi elidegeukedett vadházastársától, úgyhogy az utolsó
évben állandó veszekedés volt az életük, Nagy
1985-től kezdve nem járt rendesen haza a Somogyitelep 738 szám alatti házukba, gyermekeivel nem törődött, keresetét pedig elitta. Az
asszony ettől az időtől kezdve a legnagyobb
nyomorúságban
élt gyermekeivel és többször
előfordult, hogy a népkonyháról vitt magának
és gyermekeinek ennivalót,. 1939-ben, amikor
m á r a házaséletük csaknem teljesen felbomlott,
Markovicsné vadházastáfsa
ellen
panaszra
ment az árva&zékbez és azt kérte, högy őt bízzák' meg gyermekei felett való felügyelettel,
mert vadbázastársától gyermekei óhenhalhatoaik. Nagyot bántotta, hogy vadházastársa családi ügyükben az árvaszók közbenlépését kéri
s ezért 1940 májusaban, közvetlenül az árvaszéki tárgyalás előtt megöléssel fenyegette meg
vadházastársát.
Az asszonyt többször meg is
verte, úgyhogy
Markovicsné
gyermekeivel
együtt több napig férje elől a szomszédokhoz
menekült.
Az elmúlt év május 23-án Nagy ismét összeveszett vadbázastérsival. Másnap reggel korán
kelt fel,, gyermekeit elküldte az iskolába, ő pedig bort vásárolt és inni kezdett Ekkor ismét
összeveszett vadbázastársával, dulakodás támadt közöttük, majd V agy hirtelen felkapta a
földön tekvn bal'át és megölte vele az asszonyi.
Nagy ellen gyilkosság, miatt indult meg as
eljárás. Az ü-vet nemrégiben tárgyalta a szegedi törvényszék és Nagy Mihályt
gyilkosság
bűntette miatt életfogytiglani
fegyházbüntetésre ítélte. Az ügy fellebbezés fölyán a tábla elé

került, amelynek Curry-tanácsa szerdán foglalkozott a .gyilkossági bűnüggyel. A tábla az iratok ismertetése után megsemmisítette
a
tör
vélyssék ítéletét, Nagy Mihályt csak szándékos emberölés bűntettében Mondotta ki bűnösnek. amiért 15 évi fegyházbüntetéssel sújtotta*
A tábla álláspontja szerint nem lehetett meg'
állapítani, hogy a gyilkos kötörő előre készült
volna vndhdtnslársa
meggyilkolására.
Az ügyben a Kúria mondja, ki a végső szót.

Gondoskodnak a serféskizlatótelep részére szükséges
takarmánymennYiségről
(A Dclmagyárország
munkatársától)
Szint*
észrevétlenül könnyebb lett a helyzet a zsirelIátás teréu Szegeden. Ninös már a hentesek előtt
sorbaállás egy-egy kiló zsírért, a zsírelosztá?
rendben folyik. Dr. Pálfy József polgármester
nyilatkozata arra. világit rá, li gy Szeged zstih
ellátását a város biztösít mi igyekszik. A polgármester rámutatott arra a DelmagyarorszáO
munkatársa előtt, bogy az akottelepen ezidőszerint 4000 sertést hizlalnak s ezt a. szamot
SOOO-re akarják felemelni, hogy Szeged váró?
zeírellátása biztosítva legyen.
A sertések részére megfelelő korpa és Wkorieakészlelröl is gondoskodás történik- Á közellátási kormányszerv felhatalmazta a városih'ogy sertéshízlaláshoz szükséges
takarmány 1
igénybe vegye.. Dr. Pálfy József polgármesW
felkérésére Hr. Fodor Jenő ny. helyettes polgár
mester a városi főállatorvop társaságában meg'
látogatta a sertésbízlaló telepet ás informálódott arról, m i az a takarpjánymennyieég, amire a telepnek sürgős szüksége van, hogy enuek
it.
b'eszeSzéséről gondoskodjanak.

