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JA tktfmagyt&mssáff munkatársától) Át, elmúlt é r november! 28-én as elmaradt gabonaesgélyek miatt tüntetés játszódott le Makón a
VÚíWsháza ©lőtt, Dr. Bécsy Bertalan pőlgármester a gsopSrtot megnyugtatta, Hogy a gaHoeasagélyt meg fogják kapni, Csendben Menjenek Ham- A tömeg eaután ellepte a városkába folyosóit, miíe a polgármester intézkedésére SsasdórSk jelentek meg a városházán, Hogy
SBétoestessák a tömeget A tüntetők nagy Béna® ekkor aeendbea H te vonult as utnár* a
váswchása
Svábé Bal — asóta internált naossámÚB
anonHan eSeUsaegUlt a
wcdóiöknelu TG'toI^en fortoiáfcodstt Södi Máíte
éves gyesi mmsEásleány, aki amikor a
fendőröfi Szabó* He, akarták kísérni a napszámost eHeoálíásra HMatta
Bódi Maria elten a pendőreeg rendelkenSse
elleni engedetlensegre való izgatás miatt fnílSK bünVáfE eljárás. Ügyét hétfős tárgyalta
a szegedi tŐrvénywaék ötöstan'áosa Kovák Jenő
bmáöeelnöV elnökletével Bódi Mária a törTásysréfc előtt sfpva ismerte be bűnösségéi. Anbal védekezett, Hőgy édesapjanak te Járt volna
gabonasegely, mivel aaonHan a segélyt nem
kapták meg, nagyon elkeseredett A törvényesé): bűnösnek mondotta In a 20 éves lányt és

91 pengő pénzbüntetésre tt élte.

Feljelentették a föszerkereskedckef, mer! ké! mázsánál
nagyobb mennyiségű tűzifái
fÁ Déímagyarorsrag mankatársátóí) Egy aisöyárosi íakereekedő feljelentést tett a városi kihágás! Mráságm a süomsaédságában levő fűszerkereskedő ellen, hogy as a megengedettnői nagyobb
mennyiségű tömfát adott e l Miniszteri rendelet
érteimében ugyanis a fűszerkereskedők egy-egy
vevő számára két métermázsánál nagyobb menvryiségfaeas nem adhatnak el tüzelőt A fakereskedő
feljelentése szerint as alsóvárosi ffezerea egyik
vevőjének, egy tanítónak őt mázsa tűzifát adott
ri éa a kifutófia est a mennyiséget kőt részletben
szállította ®t a vevöbek.
A kábágási Króeágoo. mielőtt felvették volna a
PMKMR rés«Ietes©Ü kikérdezték *. fakereskedőt
as eset körülményei felől. A fakereskedő elmondotta, bogy a fanitő — tudomása szerint — őt
mázsa fát vásárolt a fűszeresnél ős ezt ki fa fizette. Az öt mázsa fát azután a kifutó kiskocsin

kátsaae haaasaaihtotta, axnáket alkalommal 2 es
fél mázsát
A feljelentéshez hasonló east már máskor is
foglalkoztatta a kihágás! bíróságot Ezalkalommaí
is egy fűszerest jelentettek fel hogy nagyba n
szolgálta ki a f i t Az eljárás megindult, de kitűnt
ennek során, hogy a rendeletet betartotta a főszeres és a kihágás! bíró felmentő Ítéletet is hozott.
A fűszeresek faeladásával kapcsolatos feljelentésekről különben ezeket mondották most a kibágási bíróságom
— Minden panaszt meghallgat a kihágás! bíróság és felvesszük a jegyzőkönyveit. As eljárás során azután gyakran kitűnik, hogy a feljelentőnek
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a város rövidesen isméi Uinyiiiaiia
a néiUiliöxheieiíen
Somogyi-könyvtárai
(A Delmagyafország munkatársétól) Az átmeneti nehéasegek miatt — mint ismeretes —
bizonytalan időre bezártak a városi múzeumot és a Somogyi-könyvtárat.
Hogy az átmeneti szénoehézsógek meddig tartanai és mikor! indul meg ismét a szolgálat a, múzeumban
és a Somogyi-könyvtarban, azt még nem tudn i Azok a kérések azonban, amelyek a könyvtár időleges szüneteltetése ügyében eljutottak
a® illetékesekhez, bizonyságát szolgáltatják annak, hogy a város egyik legfontosabb kultúrintézményének m&ködése igen fontos közérdek
s mért intézkedni kell, hogy legalább a Somogyi-könyvtár újra megnyitják a közönség szántóra,
Az egyetemen ezzel kapcsolatban aat közölték a Délmagyarországgal* hogy ebben az időszakban a legfontosabb, Hogy a könyvtár a tanuló ifjúság rendelkezésére álljon: az egyetemi második félév teadeta, a vizsgálta való
előkészülés és igen sok más szempont is nélkülözhetetlenné teszi a könyvtár működését A
váPús keltúrngyosztálya minden
bizonnyal
esak nyomós indokok alapján rendelte el a
Somogyi-könyvtár bezárását kétségtelen azonban az is, H»gy megfelelő intézkedésekkel lehetővé tudják tenni Hogy a könyvtár zavartalanul működjék olyankör is, amikor kevesebb
tüzelő áU rendelkezésére. Kérdést intéztünk
dr. Patfy György knlténtauácsnbkHoz, aki a
következőket mondotta?
Kevés szén érkezett a városnak s ezért
voltam kénytelen átmenetileg szüneteltetni
a
múzeum és a könyvtár működését Természetesen minden igyekezettel azon vagyok, högy
ós az igen fontos kultűr intézet a közönség rendelkezésére álljon annál is inkább, mert magam Is ismerem azokat a körülményeket,
ame-

Örtf. 'Karef -s S&muelne u g y a maga, m i n t a gyermekei: Sárika férj. Grosz
Marcelne, Boriska férj. dr. Adorján Imréné és György, úgyszintén az egesz rokonság neveken mélységes fáidalommal jelenti, hogy forrón szeretett fia. a
legfőbb testvér «s rokon

Kardos Mihály

munkás, fiatal életének 51-ik évében váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat február 4-én, kedden délben fél egy órakor temetjük
szegedi zsidó temető cinterméből.
Elvesztése súlyos csapást jelent számunkra.

lyek e könyvtar működését stmte nélkülözéstétlenné teszik. Épp ezért azonnal intéakedeaii
hogy legalább a Somogyi-könyvtárnak
megfelelő mennyiségű tüzelőt utáljanak ki, ha másképpen nem lehet, bát úgy, Hogy valahonnan
elvonunk annyit, amennyi a könyvtárnak
kell
Ezt a problémát a legrövidebb időn belül metfoldjuk * így ha a múzeum talán egyelőre mm
is, de a Somogyi könyvtár feltétlenül rendelkezésére áll újra a nyilvánosságnak.

Vételárelőleget kapnak a gazdák lekötött terményeikre
Budapest, február 3. Bánffy Dániel bárí
földművelésügyi miniszter egyik első feladatának tekintette, Hogy a gazdák gyors hitelszükségletének kielégítését olyan feltételek melled
biztosítsa, amelyet mindenki teljesíthet A
zöldhitel-akció kereteit Ugyanis az elmúlt években nem használták ki, mert a hitelnyújtás kikötéseinek a gazdák igen nagy része megfelel'
ni nem volt képes. Ezért a földművelésügyi
miniszter kívánságára az ú j zöldhitel-akoió ér
általában a mezőgazdasági gyorshitelek kérdésének megoldására a földművelésügyi minisí®
tóriumban értekezlet ült össze- A tanácskozó-,
son sikerült megoldást találni arra nézve, hogf
a .Nemzeti Bank áüal kiadott nagyobb hitelkeret Utján a szövetkezeti hitelhálózat a pénP
intézetek és a Futura közreműködésével a
vőben a gazdák vételárelőlegeket kapjanak *
Futárától, lekötött terményeikre. Á megállapodások szerint a hitelt termelésük folyamatossága és fejlesztése érdekében azok a gazdák &
igényelhetik, akik bankfedezetet nem adhab
nak, sőt a védett gazdaadósok is kaphatna^
ilyen hitelt.

14 Kardos Sámuel és Fia-cég alkalmazottai megrendülten jelentik,
hogy szereteti: főnökük

Hámos Mily or

a Kardos Sámuel és Fia cég beltagja

f. hó 2-án elhunyt.
a

Kedves egyéniségének nemes emléke mindig közöttünk marad'

Szeged, 1941 február hó.
A Di^pmcs-lérről tódon villamos indul

üem volt igiiza. A readelkeaesek. erteiciaben a fű®
szar kereskedő 3 mázsánál több tüzelőt nem szol*
gáltathat ki, de viszont azt nem akadályoöa é
rendelet, hogy ugyanannak a vevőnek más alka»
lommal ujabb 3 mázsa tűzifát adjon el a fűszeres.
Amióta a vonatkozó rendelet életbelépett, több
ilyen feljelentés történt, egyben már tárgyalási
is tartottunk és felmentő Ítéletet kellett hoznunk
Ezzel azonban még nincs elintézve a kérdés*
mert könnyen előfordulhat, hogy a felmentő ítélet
után, a feljelentett tesz feljelentést a feljelentő el®
len hatóság előtti rágalmazás cimén. Sok esetben
a bosszú játszik szerepet, már pedig ehhez nem
nyújthat segítséget a klbágási bíróság, amely szigorúan a való tények alapján hozza meg az Ítéletet.

Az elhunytban atyai jóságú főnökünket gyászoljuk

emlékét

soha el nem múló kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nyugodjon

ftesmrétlátogaiasók mellőzését kérjük.

és

békóbenl

