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nevetése után. 

2. Kérik a 40 éves szolgálati idő 

Ki re való leszdllitásdt. 

3. Kérik, végzettségük biztosítsa, 

hagy a feltételeknek megfelelve dok. 

tori szigorlatot tehessenek. 

K. Kérik végül, hogy a polgári is-

kolai tanári diplomát valóságos fő-

iskolai végzettségnek elismerve, a 

tanügyi fogalmazói személyzet ré-

szére előírt képesítésekkel egyen-

rangú legyen. 

Néhány rövid hozzászólás után. 

s gyűlés résztvevői határtalan lel-

kesedéssel, szavazás nélkül, egyhan-

gú felkiáltással fogadták el a me-

morandumot és kérték felterjeszté-

sét. a kultuszminiszterhez, 

Go?dos Tstván a főiskolai hiva-

táaszervezet sajtosra kosztál yának 

vezetője, s megindítandó főiskolás 

újság, a „Borsforduló" szerkesztője 

intézett ezután beszédet a hallgató-

sághoz, kérve főiskolás társait, tá-

mogassák 3 megindítandó lapot, 

amely elsősorban a memorandum-

on n összefoglalt eélokért kiizd és 

naiteol, hogy a főiskolai ifjúságot, a 

polgári iskolai tanárságot kiemelje 

a szellemi proletdrság köréből, a kt-

esinyes nyárspolgári sorból• amely, 

be jelenlegi anyagi helyzete kény-

szerítette. TU'széde további során rá-

mutatott. hogv a főiskolai ifjúság 

nem jól érzi magát Szegeden. mert 

fem a város hatóságai, sem közön-

sége részéről nem részesül megfele-

lő támogatásban. 

A hallgatóság részéről élénk he-

lyeslés volt a válasz a szónok sza-

vaira. 

Horváth József elnök ezután be-

zárta a lelkes lefolyású Ifjúsági 

rag vevő 1é«t. 

A magyarkanizsai 
Iparos Olvasókör 

évi tisztújító közgyűlése 
A uiagyarkanusai Iparos Olvasó-

kör nagyszáma érdeklődő tag részvé-
telével tartotta incg az tpaiosoltiion 
színháztermében évi rendes tisztuiito 
közgyűlését. 

Dobos József köri elnök megnyitó 
neszedében szeretettel üdvözölte a 
megjelenteket, majd örömének adott 
kifejezést, hogv az immár félévszáza-
dos kulturmunkúra visszatekintő nagy-
multa egyesület ismét szabad és ma-
gura! Az elnöki megnyitó utá" Szriá-
4\i János titkár olvasta fel évi je-
lentéséi, amelyből kitűnt, hogy az ipa-
ros Olvasókör, mint, a város egvik 
legmagyarabb egyesülete az örömtel-
jes felszabadulás lilán legelőször kap-
la meg működési engedélyéi Magyar-
kon i/san. 

A titkár nagy tetszéssel fogadott 
beszámolója után a lobbi jelentések 
következtek, majd megejtették a tiszt-
újítási a következő eredménnyel: 

Elnök Dobos József, alelnök Be-
reez István, titkár Szilágyi János, 
jegyző Sóti Erzsébet, pénztáros Kál-
máu István, könyvtárosok Valkai Mi-
hály. Vajda József, Medgyesi István, 
(iordos Sándor, Kaavó Ferenc. Vá. 
lasztmányi tagok Fehér György, Posa 
János, Fehér Kálmán, Éngi Berta, 
Fodor Emil, Juhász Nándor, Lákó 
Menyhért, Raffav József. Iltizsvár 
Elek, idsb. Major Miklós. Harmath Pé-
ter, Apró László, póttagok ifj. Be-
recz György, Dobos Ferenc, Nagy An-
drás. Cseszkó Géza. Vajda József. Vi-. 
galmf bizottság elnök Vajda József, 
bizottsági tagok Medayeaí Ferenc, 
GordOF Sándor, Kanvó Ferenc. Srám-
vjz'gáiök Teleki Major Mi-

hály, Bata Jenő. Sándor György, Pn-
dö Bálint. An Iparosoübon bizottsá-
gába Dobos József, Gyulai Vince, 
ilazsvór Elek. Sóti József és Dobos 
Ferenc tagokat küldöttek ki. 

Föglein Károly indítványozta.hogy 
a fronton küzdő magyar katonáknak 

könyveket küldjenek m, "vajaa juzser 
pedig azt javasolta, hogy a könyvtár-
ból száműzzék a ponyvairodalmat. Az 
indítványokat a közgyűlés magáévá 
lette, majd az uj alapszabályok elfo-
gadása nlán az évi tagdíjat 3 pengő-
ben állapították meg. 

Petri államtitkár elismerése a szegedi 
egészségvédelmi szervezeteknek 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) Dr. Petri Pál ál lamtitkár, az 

egészségügyi intézmények országos 

felügyelője szerdán Szegedre érke-

zett. A városházán tett látogatása 

után vitéz vlr. Tóth Béla tiszti főor-

vos kalauzolása mellett megtekin-

tette az összes szegedi gyógyintéz-

menyeket. Látogatást tett a tiidő-

beteggondozóhan. « tüdőotthonban 

s általában minden szegedi egész-

ségügyi itifézelben. Megvizsgálta a 

szegedi egészségvédelmi szervezetet, 

Szemléül ja végén dr. Petri Pá l 

ál lamtitkár a miniszter nagy elis-

merését, és köszönetét tolmácsolta a 

szegedi tiszti főorvosi hivatal által 

vezetett egészségvédelmi szervezet 

kiváló és országszerte is első he-

lyen álló működéséért. 

Burgonya- , 
fej- és KolDászdráöifási Uíiuch 

a szegedi t d r v e n p z e h előtt 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) A szpgedi törvényszéken dr. 

Ujl'áry István törvényszéki bíró 

szerdán reggeltől a késő délutáni 

órákig tárgyalt árdrágltási ügye-

ket. Egymásután kerültek a bíró-ág 

elé tej-, tejföl-, burgonya- és kol-

bászdrágítással vádolt gazdák, il-

letve kereskedők. Az első ügyben 

Mar úti Gábor dorozsmai gazdát 8 

napi fogházra ítélte a törvényszék, 

mert félmázsa őszi burgonyát a kis-

teleki piacon mázsánként! 13 pen-

gős árban akart eladni. 

Csányi Ferenc félegyházai ta-

nyai földműves ellen azért emelt 

vádat az ügyészség, mert Kistelek-

re vitt 8 ináz-a rúzsa burgonyát el-

adni és mázsánként 17 pengőt kért. 

Azzal védekezett, hogy pusztai em-

ber létére nein tudta a maximális 

árakat, a tanyán nincs rádió, nem 

jut el újság, írni-olvasni nem tud, 

így nem volt tudomása az ármeg-

állapításokról. A törvényszék 200 

pengő pénzbüntetésre ítélte-

Sári Béláné, Szabó Ilona, feke-

teszén gazdálkodó felesége október-

ben a Rudolf-téri piacon tejfölt áru-

sított és a vád szerint 2 pengőt kért 

literenként Azzal védekezett, hogy 

csak szívességből vállalkozott az 

egyik ismerőse számára a tejfölei-

adásra és esak 1 pengő 55 fillért 

kért. A törvényszék egyhónapi fog-

házra. 100 pengő pénzbüntetésre és 

50 pengő vagyoni elégtétel megfize-

tésérc ítélte. Súlyosbító körülmény-

nek mérlegelte, bogy nem ismerte 

be bűnösségét. Sáriné semmisségi 

panaszt jelentett be a táblához az 

ítélet ellen. 

Vidéki istvánné Barna Ju l ianna 

dorozsmai asszor.y azért került a 

törvényszék elé. mert Borozsmán 

júniusban 2 pengő 20 fillért kert a 

tejfölért. Azzal védekezett, hogy 

majdnem két litert akart eladni. A 

törvényszék az ítélet meghozatala 

előtt elrendelte annak az asszony-

unk kihallgatását, aki a tejfölt meg-

vette. 

Csáti Tgpáené Fekete Erzsébet 

gajgonyai asszony ellen az volt a 

vád, bogy Kisteleken két fillérrel 

•drágábban, 30 fillérért - adta a tej 

literjét. Azzal védekezett, hogy Fel-

sőtanyán 30 filter volt a megállapí-

tott ár. nem tudta, hogy Kisteleken 

esak 28. A törvényszék az enyhítő 

körülményekre való tekintettel 60 

pengő pénzbüntetésre ítélte 

Csűri Anrdásné Tóth Ju l ianna 

novemberben a szegedi piacon 3 

pengő 10 fillért kért egy pár csir-

kéért holott a legmagasabb ár esak 

2 pengő 80 fillér volt. A törvényszék 

80 pengő pénzbüntetésre ítélte 

Utolsó ügynek tárgyalta Ujváry 

Tstván törvényszéki bíró azt a kol-

bászdrágítási ügyet, amelyben szom-

baton folytatott nyomozást a rend-

őrség és ennek során őrizetbe vet-

te fílück Lipót volt szegedi eseme-

gekereskodőt, jelenlegi kereskedelmi 

ügynököt. Ölitek Bótli Jenő makói 

henlestől rendelt makói füstölt lin-

zi kolbászt 4 pengős árban és azt 

4 pengő 40, 4 pengő 60-ért adta át 

azoknak a kereskedőknek, akik kol-

bászt rendeltek nála. Dr. Szarvas 

János ügyészségi alelnök az ügy-

ben Gliicküt állította a törvényszék' 

elé és vádat emelt ellene árdrágítás 

bűntette miatt, azért, mert a vádin-

dítvány szerint üzletszerűen követ-

te el az árdrágítást. Gliiek kihallga-

tása során azzal védekezett, hogy 

üzlo'/U">k megszűnése óta foglalko-

zik áruképviseletekkel. abból tartja 

Kolin .fokaimé szül. Reilzer Adél és gyermekei, Kármán 
Vilmos és Oszkár fájdalommal felt szívvel tudatják, hogy drága 
jó íérie, illetve édesatyjuk 

KOHN J A K A B 
zsáknagy kereskedő 

f. hó 24-én 7fi éves korában elhunyt. Temetése 20-ikán. eső-

iül lökön délelőtt tel 11 órakor lesz a cinteremből. 

Gyászol ják még menyei, unokái és rokonai, 

Részvétlátogatások mellőzéséi kérjük. 

el 3 gyermefríF. OTvenszazaTfe^os ffV 

dirokkant. Evek óta dolgozott a mar 

kói hentessel és soha sem volt pa-

nasz a házi kolbászok miatt. Egy 

kiló önköltségi ára neki 4 pengő IS 

fillérbe került a költségekkel, nem 

számította fe] a rendes kereskedői 

hasznot sem. 

A törvényszék ítéletében bűnös-

nél; mondotta ki Gliiek Lipótot ár-

drágítás vétségében és 1 hónapi 

fogházra, egy évi politikai jogvesz-

tésre ítélte, mellékbüntetés kiszállá-

sát mellőzte. Megállapítja az ítélet 

hogy a legmagasabb ára a kolbász-

nak 2.40-3.40, d vádlott 4 pengőéri 

vásárolta, tehát bűnösnek kellett! 

kimondani. Bűntettet és üzletszerű^' 

séget nem állapított meg a törd 

vényszék, mert elfogadta a védelemi 

álláspontját és bizonyos jóhiszemű-1 

séget is konstatált, amikor a vádlóit 

régi dcgctől rendelt árut és úgy hí* 

hette, hogy a régi minőségei. i< 

kapja. 

Az ítéletben úgy a vádlott, mirif 
az ügyész is megnyugodott és ígyl 

az jogerőre emelkedőit. 

FEREKCJÓZSEF 
KESERŰVÍZ 

Alsótanyaí gazdák 
beadványa a kisvasút vágók 

megállója ügyében 

(A Délmagyarország munka tát* 

sál ál) A törvényhatóság egyik köz-

gyűlésén már szerepelt a kisvasút 

úgynevezett vágói-megállója felépí-

tésének ügye. A terv az, hogy az 

egyelőre feltételes vágói megálló 

helyeit — amely a felsőcsorva—al-

sók őz ponti vonal egvik igen fontos 

pontja — állandó megállót építe-

nek. A jelenlegi felteteles megálló 

azonban széles kiterjedésű mélye-

désben fekszik s ezért a szakértői 

vélemények alapján a város úgy 

határozott, hogy az .új állandó meg-

állót a mostani vágói fellé feles meg-

állótól körülbelül egy kilométernyi 

távolságra építteti föl. Ezzel kap-

csolóiban a Csórvai és alsóközpoiiti 

gazdák mintegy 100 aláirású bead-

ványt intéztek n város vezetőségé-

hez, amelyben azt kérik, bogy az új, 

állandó kisvasúti megállót a mos-

tani feltételes megálló helyén épfh 

sék fel. Ez a területrész egyik leg-

sűrűbben lakott pontja a környék® 

béli tanyavilágnak, ide torkollik 

országút, itt vannak a boltok, az nr* 

vosi lakás s itt van meg a legküny-. 

nyeld) szállítási lehetőség is. merd 

az országút lehetővé teszi a fm® 

nvaiáknak: hogy ideszdllltaák sze-

kereken a város ellátásához szüksé-

ges tejet és a különféle konyhakerti 

terményeket. A gazdák a beadvány-

ban azt írják, hogy a vágói terület* 

rósz mély szintje nein okozhat gon-

dot. mert. ezt hajlandók feltölteni á 

város által megkívánt, szintre. Igy 

azután lehetővé válik, hogy a kié-

vasút ú j állandó állomása a leg-

megfelelőbb központi helyen legyen. 

A gazdáknak ez a kívánságé 

mindenképpen indokolt és reális. .A 

város vezetősége most megvizsgál' 

tatja tüzetesen a helyzetet s ametiy-

ny i l án a gazdák valóban hajlandók 

feltölteni a vágói állorpásrészt, ak-

kor a kisvasút ú j állandó állomásét 

a jeleolegi bejygp építik feL 


