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dráwtl vétségben ég «* enyhítő sza-

kasz alkalraawieával őt pengő pénz-

büntetésre ítélte. Ellenben felmen-

tette * vád alól Juhász Istvánt, 

mert nem bizonyult be, hosrjr részt 

vett volna a röpiratok terjesztésé-

ben. 

A* ítélet indokolása megállapít-

ja. hogy a lefoglalt röpiratok tar-

talma kimeríti a felhívott bfinese-

lekmények tényálladéki elemeit, sú-

ly otiMtá körülménynek mérlegelte 

iosry » welekmeriyek élkoreté^elíor 

még uem volt bÜBÍetvx 

Aa ítélet kihirdetése után őr. 

Ciera József — aki fekete briósén-

ben, lovaglócsizmában, két nyilas 

jelvénnyel éa zöld Ingben jelent 

meg a bíróság előtt — semmisségi 

panaszt jelentett he a bűnösség 

megállapítása miatt. Semmisségi 

panaszt jelentett be a másik elitéit 

is, súlyosbításért élt semmisségi 

panasszal aa ügyész. Az ügy most 

Ismét r Kúr i a elé kerül végső 

fokon. 

Orvosi továbbképző tanfolyam 
Szegeden 

(A DélmatiMrorsság munkatár-

sától) Beszimoltnpk már arról, 

bogy a szegedi egyetem orvosi ka-

rának és a szegedi tiszti főorvosi 

hivatal kezdeményezésére érdekes 

orvos t.ovébbképzölanfolyamol tar. 

tanok Szegeden. A tanfolyamokat 

a Horthy Miklós-In dományegyetem 

kl inikáinak elfladóterméiben tart-

ják meg. A tanfolyamok célja, hogy 

a délvidéki dfvosokat, megismertes-

sék at orvostársadalmat ét • ma-

gyar egészségügyet szorosan érintő 

rrtujelkötésekkel és problémákkal, 

bogy » délvidéki orvosok képet al-

tassanak a« Ut már évek óta folyó 

ervosefcoídáÜB munkáról a végül be-

tekintést adjanak nekik azokba a 

problémákba, amelyek a mai bába-

rúí idólr közvetiea eredményei. A. 

Wtnapos tanfolyamot — mint már 

ielentattiik —, főleg a délvidéki or-
sffiolt enáoi'ára rendezik, de réeaí-

VÍSJI kermésaetesen a az,egedi orvot-
lársadalom as as egéae ország «J-

vostinsadalmának mái mos Vépvise-
•ője in. A tanfolyam Ideje összeesik 

ia újvHéfcl errvost kamara mearala-

cöláaAval, amelyek megalakulása 

Máit magába alvásét a vonatkozó 

miniszteri rendelkezés értelmében 

« szegedi orvosi katnafa. 

A kétnapos továbbképző tanfo-

gam február ÍAán reggel 9 órakor 

verdódik. A nSgyógyáwwti k l in ika 

•Téadétarmében vitéz dr. Tóth Béla 

tiszti féorvaa tart előadást a ms-

jyaf egészségvédelemről. Utána dr. 

.jznrvaa András fmnertett a tnber-

knlória elleni küzdelemmel kapcsB-

UU» intóakedéseVet, majd dr. fíáp-

nap Turnéi professzor ismerteti » 

nemibotogeég gyógyításával éa ter-

jedésének megakadályozásával kap-

Bsolatoa törvényes Pendelkezéseket 

Végű] dr. TtaHpfulvy János profese-

kíar a pfigyógvászatról fart elő-

adást, Minden előadás 80—40 per-

nea, ápy. bogy a február 28-iki* 

szombati előadások első résaét még 

a délelőtt folyamán befejezik Ba-

tizfalvy professzor záréelSadásáyal. 

Ugyanezen pap délutánján a 

belgyógyászati Ikliuikán folytatják 

n tanfolyam előadásait. Délután a 

kirtonaegéssségélgyről érteke*" eV an 

előadók- Dr. Vén Tenor • h i b o . 

rúg aaáagíágvédelemről tart elő-

adást, dr. Púrjtte Béta professzori 

a fertőző betegségek eltau védeke-

zés mai rendszerét ismerteti. Dr . 

fígssnvók Tstván ptofonmor a has-

Wf««tfd? és a kiütéses HfusAól kő-

ről nasv érdeklődésre számot tartó 

adatokat. Dr, Kongó Béla profesz-

aaor • járványok elíeai védekezés 

újabb erednjénysít ismerteti. A dél-

u t án i eJŐsdáeok 6 éeakoi XetáM-

pefc. JJ.Utes'ésnk u.Ián imee&»4«w 

K ö r m ű István K o r m á n Q z á h d ü d t e s 
búcsúszavai a n i v a lha lmazot la lhoz 

estet tartanak' a laufolyaw ré»zt-

vevől 

Másnap, vasárnap, március else-

jén reggel 9 órakor Veres Miklós 

előadásával kezdődik a tanfolyam. 

Veres Miklós a háborús járványok 

elleni védekezésről tart előadást. 

Vidakovics Kami l l ó .Mindennapi 

tévedések az általános sebészeti 

gyakorlatban" eimen ad elő, míg 

Kulisár Vorpttc professzor az ideg-

rendszerből é« a szifilisz gyógyítá-

sáról értekezik. Ezzel az előadással 

befejeződik a tanfolyam. 

A tanfolyamra jelentkezni a 

Horthy Miklós-tudományegyetem 

szemészeti kl in ikáján lehet dr. 

Difrói Gábor professzornál, aki * 

tanfolyamot elnöki minőségben ve-

zeti le. Titkára a tanfolyam atatt. 

dr. Pofyakoiics Anna tanár«earéd. 

A tanfolyamra már eddig is szá-

mosan jelentkeztek; vitéz dr. Tóth 

Béla tiszti főorvos előterjesztésére 

dr. Tóth Béla helyettes polgármes-

ter felhívta az összes környéki és 

dél vidéki t áfrytörvéuyhatós'á sokat, 

hogy hivatalos állásban lévő orvo-

küldjél- Vi a tanfolyamra. 

A drága iűstölt kolbász 
(A pélmagyaromég wunkat»i>*tój) 

A szegedi rendőrségre az utóbbi na-
pokban panaszok érke/.lek: hogy egyes 
szegedi üzletekben a megengedeti ár-
nál drágább füstölt kolbász kerül for-
galomba- A feljelentésre az árellenőr-
ző közegek ós a detektívek nyomozni 
kezdtek és ennek során megállapítot-
ták, hogy több szegedi üzletben 5 pen-
gő körüli ár«n hoznak forgnloml.a 
ilye* kolbászt, mire bélfőn őrizolbe 
vették eayelőre G l ü c k U f ó t 63 
kereskedelmi ügynököt bogy a kol-
bász ügyét hirósá- bírálja el. A ke-
reskedelna ügynök ésszekötletézbon 
állott R ó i b Jenő makói hentessel, 
akitői különböző koibászárut vásárait. 
A detektívek megállapítása szerint 
Giüok 4 pengőért vásárolta Makón a 
koibászárut és 4 pengő 40-ért bocsá-
totta a kereskedések rendelkezésére 
kilóiikint A gyann egyelőre az, hogy 
8* á m másodrendű volt, a detektívek 
jelentése szerint gyengébb volt a ren-
delet ben megjelölt keverési aránynál, 
amennyiben m első vizsgálatok sze-
rint a kolbász W Százalék aertéíhu»4 
és 7$ százalék marhahúst tartalma-
zott. Az jlven keverésű kolbászáru 
legmagasabb árát ? pengő 40-beo je-
lölték meg. A makói hentes 4 pengőért 
hozla forgalomba, mig a kereskedé-
sekben 8 pengő körüli árakon adták 
a fogyasztóknak. A detektívek a nyo-
mozás során különböző boltokban ősz. 
szesrn 4« kiló ilven füstölj kolbászt 
foglaltak le. Egyelőre Giöek Lipótot 
őrizetig vették, átadják az ügyészség-
nek, köftbta a Byöínoríst tovább f o í y j 
U l j ü . A Vgwtig a U t é l j ő r ^ ^ j j T 

js DXÁJUKAALHÁTR ÜGYÉBE*. 

Budapest, február 23. A MÁV 

hivatalos lapja közli vitéz nagy-

bányai Horthy István koriuáuyzó-

helyetted búcsúszavait, amelyeket 

a M Á V alkalmazottaihoz intézett. 

A búcsúzó így hangzik: 

„A magyar országgyűlés bizal-

ma új, az eddiginél magasabb, de 

felelősség tekintetében is, terhe-

sebb tisztre hívott, el és így az Ál-

lamvasutak éléu elfoglalt helyemet 

el kell hagynom. Amikor az állam-

vasutak elnöki székéből távozom 

és visszatekintek az itt eltöltött 

csaknem két esztendőt kitevő idő-

re, a híven teljesített kötelesség 

megnyugtató tudata az, ami eltölt. 

Elnöki, tisztem ideje alatt sokszor! 

állt az intézet nagy, eddig még so-

ha fel pem merült méretű ós súlyú, 

sőt nem egyszer szinte megoldha-

tatlannak látszó feladatok előtt. 

Ezek a feladatok jól megoldattak, 

vagy pedig amennyiben évekre ter-

jedő időt k íván a megoldás, úgy ez 

az adottságoknak megfelelő lehető 

legjobb módon folyamatban van-

Nyugodtan állíthatom, az Állam-

vasutak a nchcz idölchen megtették 

és megteszik kötelességüket a haza 

iránt. Hogy munkásságom mérlegét 

ilyen eredménnyel zárhatom, az* 

elsősorban kormányzatunknak, a« 

Államvasutak felügyeleti hatóságá-

nak köszönhetem. De köszönettel 

tartozom az én kedves munkatár-

saimnak és az Államvasutak min-

den derék alkalmazottjának is. 

Mindig nagyrabe'csültem a magyar 

vasutas fegyelmezettségét, köteles, 

ségtudását és feltétlen hazafias ér-

zését. Elnökségem alatt pedig azf 

tapasztaltam, hogy a magyar vas-

utasságnak ezek a nagy és nemes 

tulajdonságai a nehéz napokban 

nemhogy elhomályosulnának, ba* 

nem még fokozódnak, sokszor a a 

önfeláldozásig. Amikor elnöki tisz-

temet leteszem,, mélységes alázat-

ta] fordulok az Egek Urához, kérve, 

hogy árassza áldását továbbra U 

az Államvasútakra és a szép intéz* 

mény összes alkalmazottaira* 

Budapest, február 23. Vitéz nagy-

bányai Horthy Tstván Magyaror-

szág kormányzóhelyettese hétfőn 

délelőtt látogatást tett a kormány 

tagjainál, akiket hivatalukban k'e*v 

reselt fel. 

Az olvasó irja 
Tüdőszanatóriumot Yárostanyára 

Tekintetes Szerkesztőség! A Dél-
BiígyaJ'ország február 18. számában 
/Tuberkulózis. Hét Szegeden® eimü 
cikkük írója helyes szociális meglá-
tásból tüdöszanatóriumot kér Város-
tanyára 1 

Mikor a fenti sorokat elolvastam, 
mély megindultságot éreztem. Van 
lap, melyben nemcsak a csillogó vá-
ros problémáival foglalkoznak, ha-
nem messzenéző szemmel a bóbasüp 
pedt, tanyaablakok mécseseinek se-
gélykérését is meglátják és papirosra 
is vetik. Köszönjük ezt Önöknek! Szí 
vünk belső, titkos vágyát láttuk a 
Délmagyarországban. Valóban, az ai-
sótanvai-átokházi erdők ózondus n»p-
sugárzuhatagu, madárdalos vidéke 
tárt karokkal várja az ideéDÜendö 
iskolaszanatóriumot! 

Szerkesztő Uram! 
Tizennégy éve élek ill! Megbízha-

tóbb, szorgalmasabb homokdúrö ma-
gyar testvér nincs hazánkban. Két-
három holdas városi bérföldön 6—7 
tagú családok élnek, igen sokan föld. 
beásott vermekben és vívják az élet-
tel áz örök harcot. 

Edzett, derűs lelkük akkor borul 
el, wjkor a magyar cletvirágokat le-
fagyasztó tüdíivész egy-egy családta-
got ragad el a szegényen icrilett asz-
tal mellől, A felfektetett anyaköny-
vek, az orvosok és mj tanyai tapjlók 
vagyunk s tanuk. Ml tudjuk, bogv a 
növendékek — majdnem — feie fer-
tőzőtt és a gyengén táplált testben or-
giát ülnek a halál csirái. 

A gyógyitásboz vidékünkön a ki-
tülte, hatalmas erdők, jó levegő nyúj-
tanak lehetőséget csupán a szegény-
ség ú l W előállóit táplálkozási és 
higiéniai a módosabbaknál is 
ugvanezek — hiányokat kellene pó-
tolni. illetve őket a helyesre kioktat, 
ni, Vz pedig egy iskolaszanatórium-
mal volna megoldható! 

A férőhelyeket — sajnos — vidé-
künk gyerekei kitöllenék s itt felerő-
södve, az egészségvédelem legegysze-
rűbb ismereteinek birtokában kprijl-
nónpli vissza szerénv házacskáikba 

Az W lakó gpwmdkffl a r u'sze?®-
M áaVolaszaafclórino'b**.. ásások d ő l 

rem vennék el a helyet. Itt a tej, to-
jás, zöldség, gyümölcs, levegő árny-
ben, közel a kisvonat, sőt köves ul is-

iit elvégezhetők lennének a tanyai 
lakosság házasságelötti lüdövu/gá. 
latai, miáltal épp a legszegényebb 
népréteg egy szegedi útiköltséget. ?gy 
munkanapot takarítana meg. nem is 
emlitve azt, hogy mekkorát könny.fe-
ne ez a szegedi tiidőbcteggomlozo ez-
által is még jobban felduzzasztott 
munkáján. Azl a hihetetlen, emberfe-
lettién sok munkát csak olvan neme-
sen emberszerető, gyémántkemény 
idegzetű, angyalian türelmes léinkkel 
lehet végezni olvan kiválóan, mint 
ahogyan ez az Intézmény mostani ve. 
zetőségcvel núiködik Könnyüeni keli 
munkájukon! 

Az iskolaszanatórium röntgenje 4 
nagpköttségü tanyai vándorröntge* 
vizsgálatok számát is csökkentené. 

Itt kapna elhelyezést a kílIsíátaS* 
házai lakosság egészségháza is Neitt 
kellene esőben, sárban, égő napon 
Várostanyára eljönni a kicsikkel iS—> 
10 km,) vagy legjobb esetben a v<*» 
na Iovacskát a deszkaoldalu komiba) 
befogni. > 

Sőt itt lakna — mi r 10 ís van ír-
va — a körzetében a város által fi-
zetett átokbázal városi or*oy ki mocg 
kényszermegoldásként színién Váron 

; tanyán, bent lakik. 
! A trachomakezelés is mcgoldlia* 

több lenne. Remélve, hogv a nemes 
cél érdekébfn önzetlen munkájukban 
egv kicsit is segítségére voltain ' ó-

'á pemuek. soraim közléséért fr padjuk! 
bálás köszönetem. tiszlelflF'k. 

Szeged-Város tanya. 1942 f t dm i ú 
2í)-án 

Ugl Árpid Miami taniló. 

— Széimos Bői hajnál gyakran 'gel 

naffv megkönnvcbbiilcs szerez reggel 

éhgyomorra egv félpobárnvi termé® 

szeles »Ferenc .Tórsef® keserűvíz az® 

által, hogy a belek tartalmát avnrrai 

felhigitia é-s akadálytalanul kiönti/ 

SZ UTIVSGEKRREFOREÍDRNAT PEDIG HETTJA® 

tósan elimozáiti*. Kérdezze meg o—j 

, vasit 1. 


