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a nyulak

« KA Vélmagyaroi'^ág munkatársától) Néhány
héttel ezelőtt dr, T ó t h Béla helyettes polgáxwcBJ:er cLr. D o b a y Fái aljegyző referátuma alapján
'közölte, hogy az Országos Háziipari Szövetkezet
(felajánlotta Szegednek azt, hogy a nép- és családvédelmi munka keretében elősegíti az angóra*
•nyulak tenyésztését. Ebből a. célból 10 törzset,
i'orzsenként öt angóranyalat bocsátott a város
mendtlkezésére azzal, hogy az angoranyulat sa./
arra érdemesek közötti osszák ki. A tiz törzs vélteiül;* 2000 peugöbe került, ennek leiét a-háziipari szövetkezet vállalta magára, másik felét peleiig a Táros nép- ós családvédelmi alap terhére
-rta, Tóth Béla helyettes polgármester akkor
:>lyauertelemben nyilatkozott, bogy az au&ójanyniak kiosztásra kerültek, de- egyelőre nem
•gondolhatott a város arra, hogy teljesen szegény•sorsu Ínségeseknek ossza ki a nyulalat lenyész•tés céljából, mert a nyulak tenyésztése igen sok
gondot é s bizonyos kiadást igényel s ezért a varosnak arra kellett törekednie, hogy a tcrijéaz(tésrs kiadott anSőratöi'zsek megbízható kezekbe
terüljenek,

it

nyulak

nem

évheztek

meg

teni. Az ügybets a tárgyalások még uta is folynak, egyelőre njulak nclkül. Remény van azonban rá, hogy a nyulakat rövid időn belül megkapjuk, kioszthatjuk s akkor kezdetéi veheti a
tenyésztés és a szőrmeérLékesilés szociális munkája. Arról is szó van, hogy az angöranyulakon
kivül — amelynek husa köztudomás szerint nem
élvezhető — úgynevezett óriás belgákat is kérünk a szövetkezettől, ennek husa már ételnek is
felhasználható s igy az élelmezés terén is uagyobbarányui akcióba kapcsolódbaLnak bele 'az
ínségesek.

HIREK

'A' kai njílátkosálof egyb'eietie, atesS asár
nem tudjuk" megáliapítauíL, hogy Sasgednn vaa-s
angóranyul, vagy nincs angóranyui. Ha dr. TöUt
Béla helyettes polgár-mester nem tudótl arréR
hogy az angóranyulak még más világlájon
te
nyésznek és nem Szegeden, akkor ennek csak az*
lehet az oka, hogy a nép- és családvédelmi augóra-akció ügyében nem kapott referátumot. T«-'
kintettei ar-ra, hogy a tiz érdekelt tenyésztőn kívül az ínségesek is óriási érdeklődéssel várják
•ugy az óriási belgákat, mint a ailgóranyulakat,célszerű volna, ha ebben az ügyben sürgős intervenció menne az Országos Háziipari Szövetkezethez atekintetben, hogy a nvulcsaládok a családvédelmi munkában minél korábban bekapcsolódhassanak. Remény van rá, hogy ea az intervenció az ügy nagy szociális horderejóre való tekintettel mihamarabb megszületik s igy a nyuttenyészlósi és nyulcsaládvédelmi munka
lünd
időn belül megindulhat Szegeden.
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szigete

Az országos nep- és csaladi édelmi munka
'tzsgedi szervezetének központja, a város népjóéti ügyosztálya eltol az időponttól kezdve vaJói g g a l ; nyulak szigete* lett. A uaponta folytatott
(íéEszélgctósck során mái: szóba került és mint ci'Tatái-ozott dolog került nyilvánossúgra az, hogy
'w nyulak vételárának. törlesztése útiképpen megy
••"«Sbe, hogyan tenyésztik, hogyan táplálják, ho•^yan biztosítják a nyulak részére a szükséges
tápanyagokat. Az adminisztráció számtalan aktát
ízűit a roéjv cs családvédelmi nyulaké ügyében,
tez Országos Háziipari Szövetkezet az összes
•oyultenyészlö egyesületek, a takarmány-beszerző
"központok es a város között megindultak a tárgyaiások és levelezések. Elhatározták, hogy ha
teár a tenyésztésre szánt angóranyulakat bizonyos okok miatt nem lehetett az ínségeseknek
adni, akkor ,a nép- és családvédelmi munka keretébe legalább akként állítják be az inségesetcet, hogy az angóranyulak részére szükséges lakásokat, úgynevezett mintaketrecek alapján készíttetik el az itiségtnunkásokkal. Egy-egy nyuinsaládnak, amely négy nőstényből és egy kanból
kvj.l, van szüksége egy ketrecre, tehát összesen tiz
ketrecet kívántak elkészíttetni az iuségmunkások,>:al. Ezt- .a munkát, illetve annak anyagi fedezetét szintén felvették az inségadó helyett megXzünt nép- és családvédelmi alap terhére; Mind•ezeklsől látszót, hogy a város nagy szeretettel,
megértéssel és agilitással karolta fej az angóra
nyultenyészícs munkáját, amelytől nemcsak azt
karfa, hogy a tíz család jut keresethez, amelynek
egyébként az arigoranyultenyésziésen kívül is
vnegfelelö keresete Tan, ha-nem azt is bizonyosra
Vette, hogy a 6zőrméértékesitésbe már belckap'fcso-iódhat irt^tjd a későbbiek folyamán az is, akihrk egyébként anyagi lehetőségei nem engednék
meg, hogy e nyulak tenyésztését, szaporítását,
táplálását előmozdítsa. Az érdekes nyultenyészlési akció mint a nép- és családvédelmi munka
risö etappja jelentkezelt és ha az ínségesek között egyelőre uctu is talált nagyobb megértésre,
•négis reményt nyújtott arra, hogy a nép-.és csaádvédelml munka ilyen kezdés után nagyobb tc
vűleten is megindul majd Szegeden.
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A nagyarányú . nyulakció ügyében, tekintettel
az idő előrehaladott voltára, kérdést intéztünk
.dr. Tóth Béla hclycttespolgárinesterhez abbaa a
tekintetben, hogy az eddigi jelek szerint sikeresnek mondható-e a nép?- és családvédelmi munkának ez a része. Tóth Béla helyettes polgármester
kérdésünkre a következőket válaszolta.
— Tíz angóra törzset osztottunk ki a megállapodás előírásai szerint tíz szegedi családra. A
tenyésztési e és a szőrmeértékesitésére vonatkozóan Dobay Pál tud felvilágosítást adni.
Hogy a varos nyultetiyésztési akciójaban telJE&en tiszta képet kapjunk, megkérdeztük dr. ÜCH
bay Pál aljegyzőt is az angóranyulak hosjlétére
ég hollétére vonatkozóan, Dr. Dobay PáJ a következőket mondotta:
— Az angóranyulak uiiudczidcig nem érkeztei;
Szegedre. Mi csak kértük az Ors2ágos Háziipari Szövetkezetet, hogy bocsásson rendelkezésinkre angóranyulakat, amelyeket Rt a nép- és
.ctaJá-J édtíutl mánka keretében kháuüuk l e n j e i

Február 26-án kezdődik
a Katolikus NőYédő
nagobőifl előadássorozata

— A. természete* >E'6rune József* keser&uS
icgóla kitűnően bevált háztözer megrögzött szák*
rckedésnól és annak mindenfele karos kövelkeZr
raényeincl; biztos, enyhe ós gyorsan haló hashajtó; mely számos betegségnél a2 emésztési javil'ja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosat}

(A Dólmagyarország munkatársától) A Szegedi Katolikus- Nővédő Egyesület minden évben
nagyböjti előadásokat és lelkigyakorlatot rendez.
Az ezévi nagyböjti előadássorozat február 26-áu
kezdődik a -koronautcai székház emeleti helyiségeiben, az előadásokat háromnapos' lelkigyakorlat zárja be. A sorozat keretében kiváló egyháztudósok, íöpásztörok és bitszónokok tartanak
előadásokat. Az előadások és nz azokat kővető
lelkigyakorlatok sorrendje a következő:
Február Ii6-án dr. M a d a r á s z István kassai
püspök »Isteni és-emberi cicin az egyházban/
címmel, március 5-én »A meg nem tépett köntöse
cimmel P. B o r b é l y István S. I. rektoi, március
12-én dr. K o v á c s István váci segédpüspök »Az
egyház szentsége: cimmel,. dr. Á b r a h á m Ambrus e g y e t e m i tauár március 19-én »Birodalom,
amelynek nincs hutára* cimmel és végül március
26-án dr. B a l o g h Ányos premontrei kanonok,
főigazgató tart előadást »Az apostolok öröksége*
cimmel. Az előadások után litániát dr. M e n n y
Ferenc föesperes végzi. Az ünnepélyes zárólilániát dr. G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspök
tartja. A háromnapos lelkigyakorlatot, amely
március Sl-én kezdődik, P W i m m e r
Anselm
szervita atya tartja. A lelkigyakorlat mind a
háront napján reggel 9 órakor szentmise és elmélkedés, délután'ö órakor szentbeszéd, utána litánia és szenlségimádás lesz. Március Sl-én délután 3 órától gyóntatás, április 3-án reggel 9.órakor közös áldozás, utána pápai áldás, a szentmisét P. NYtmincr Anselm mondja.

— Halálozás. Vasárnap este 62 éves kovában
váratlanul elhunyt bzeged gazdasági eletének egy
becsült es ismert alakja, P e r i Pal. a Perl Mór
és fia szállítmányozó cég tulajdonosa. Perl PáJ
több mint -lU évig vezette a messzi vidéken elismert munkásságu szállítmányozó céget, amclyi-t
80 év előtt apja' alapított. Nemzetközi viszonylatban is ismertté tette működését mindig korrektegyenes szellemű üzleti gesztíójával, értékes emberi egyéniségével, elsőrendű szakmai tudásává'
cs látókörével. Munkásságát tisztelték. Perl Fái
mintaképe volt a korrekt gondolkozású légi vágású szeged: kereskedőnek, hossau ideig alelnöke
volt a Bútorszállítók Egyesületének. Negyvenéves
munkásság után mintegy év előtt szivbáptalmai
miatt visszavonult a cég ak^v iráuyilásútóí és annak ellenére, hogy utótb eg\-rc jobban jelentkeztek
Szivbántahnai, mégis váratlanul érkezett a halál
Kire. Vasárnap este vacsora közben rosszullctt, mái
nem lehetett segíteni rajta, a betegség lcgyöéte
megviselt szervezetét. Kedden délután i> orakor
kisérik el -utolsó útjára őszinte részvét mellett.

—oOo—
— Dr. Pálfy József polgármester balesete.
Dr. P á l f y József polgármestert, aki az elmúlt
heten Budapesten tartózkodott, sajnálatos ki •
sebb baleset érte a fővárosban. A polgármester egy szerencsétlen pillanatban megcsúszott
cs lábán rándulást, valamint zuzódást szertvedelt. A baleset következtében budapesti tartózkodásának utolsó napjárr nem tudóit részlvenni- azokon a tanácskozásokon, amelyekel a
varos vezetői a minisztériumokban folytatlak,
itthon orvosa tanácsúra néhány napig
nem
járhat hivatalába.
— Ujabb öt búzösszcomlás. A ialajviz következtében Soniogyilelepen és a város különböző ponlain a házösszeomlások
tovább
folytatódtak. Vasárnap és hétfőn a következő
házakhoz hívtak ki a tűzoltókat: Sándor-utca
43. szára ala-lt M u h i István. Szondi-utca 20
K i s s Páliié, 1 )obn-utca hl, G s á n y I György,
Csaba-utca 52. G é m e s Sándor és Somogyitelep XXIV. utca 881.' szam alatt S i r o k Illés
háza dőlt össze.
Adomány. A volt 3, born cdgyalcgca ed ' emlékkönyvének kiadásából származó 72 pengő SU
fillért K o r o m v á r y (Schrnidt) Kálmáu uv. tabentok az átvizkárosullak javára juttatta el, miül
a voli 3. hccTCd^vrtlegezxedbeli bajtársak adetuá-.

Gyflrfy-anióserviee
Boldogasszony-sugárut 3.
Hősök kapuja mellett.
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Tel. 29—09
Á fclsűt a nyai testvérháború az árviz miatt.
Halálosvégü tesUérháboiu játszódott le az e b
mult év áprilisában Felsőközponloo, az árvia
miatt, i m r e István gazdálkodónak
Balástyán
van tanyája, a föld testvére, imre Antul gazdálkodó földjével szomszédos. Április első napjaiban a taljviz elöntölte Imre István birtokát ós a
veteményekben nagy kárt lett. A gazdálkodó nüsrup íelkcrcste testvérét és szemrehányással illette, auüéxt fóldjéiöl a birtokára eresztette a vizet. Imre Aulai élénken tiltakozott testvére vádja
ellen, a két fivér között szó-szót követett, majd
Imre Antal előbb vasvillát, majd vadászpuskát
fogott testvérére, Imre István elkapta a puska
csövét, hirtelen előrántotta zsebkését és többszőr
fivérébe szúrt. Imre Antalt holdokolva szállították a kórházba, abo! néhány nap múlva meghalt. A testvérgyilkos gazdálkodó ügyét az ős®
folyaman tárgyalta a szegedi törvényszék és luii1®
IstVán négyévi fegyházbüntetésre iiélte. Az
letet a tábla helyben hagyta és must, lictfön *
Kúria jogerőre cmelle.
Elmarad a keddi haklói éleslövészet. A
február lS-ára tervezett baktói harcszerű éleslövészet elmarad.
25-én lesz a szegedi Vöröskereszt közejd'
lése. A Délrnagyarország vasárnapi számába"
'megemlékeztünk arról, hogy a Vöröskereszt fcS5'
let szegedi választmánya közgyűlést tart. A
íóskereszt Egylet szegedi választmánya körgy ü '
lést tart. A Vöröskereszt közgyűlése nem a "ö0;1!
dai hiba folytán helytelenül küzőlt február Ite 3 "'
hanem február 2á-cn les'A

