
Ismét földrengést észlelt 

a szegedi földrajzi intézet 

{A Délmagyarország munkatársá-

tól) Mintegy mástól tíéttel ezelőtt 

beszámoltunk róla, hogy a szegedi 

egyetem földrajzi intézetének mű-

szerei földlökéseket jeleztek. Most, 

amint a földrajzi intézet jelenti, 

január lt-én, hétfőn délben 1 óra 

72 percig ismét gyenge földrengést 

jelzett a intézel földrengést mérő 

obszervatóriuma. A földlökések va-

lószínűleg összefüggésben vannak 

azzal a földrengéssel, amelyet pár 

nappal ezelőt jelentettek a balkán-

róL 

B u d a p e s t e n i s m é t l e s z 
i s e m . y e 

Budapest, j anuár 12. A főváros 

közigazgatási bizottságának illésén 

közellátási problémákat tárgyal-

tak. Foglalkoztak a felszólalók a 

kenyér minősegével. Beavatott he-

lyen ugy tudják, hogy a legköze-

lebbi jövőben erősen javulni fog a 

kenyér minősege. Bejelentették sz 

ülésen, hogy liusz vagon nullás lisz-

tet utaltak ki a budapesti pékek 

számára zsemlyesütési célból. A kö-

zeli napokban tehát Ismét megkez-

dődik a zsemlye sütése. 

A szegedi járásbíróság 

1943. évi ügybeosztása 

(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Vitéz dr. Gárdonyi Gyula, a sze-

gedi járásbíróság elnöke 1943 évre 

a következő ügy beosztást léptette 

életbe a szegedi járásbiróságon: 

Elnöki ügyek és központi intézke-
dések: Vitéz dr. Gárdonyi Gyula 

elnök, helyettese: vitéz dr. Szalay 

Zoltán kir. jb. alelnök. 

Polgári peres ügyek: Dr. Lázár 

Ferenc, dr. Bozsó Ferenc, dr. Árvay 

Ká lmán , dr. Tóth László, dr. Sáray 

Ferenc, vitéz dr. Galamb Sándor 

és dr. Balog Győző kir. járásbirók. 

Polgári nem peres ügyek; Vitéz 

«ir. Gárdonyi Gyula elnök. dr. l á-

zár Ferentí, dr. Bozsó Ferenc, dr. 

Árvay Ká lmán , dr. Tóh László, dr. 

tsáray Ferenc, vitéz dr. Galamb 

Sándor ós dr. Balog Győző kir. já-

rásbirák. 

Bűnügyek: Dr. Rádai László alel-

nök. dr. Csaba Sándor járásbiró. 

Telekkönyv), ügyek: Dr. Katkics 

'Andor^arásbiró és dr. Szerdahelyi 

Ká lmán 5. m. k. f. jegyző, 

Társadalombiztosítási ügyek'i Dr. 

Tóth László járásbiró, helyettese 

dr. Balog Győző járásbiró. Kihágá-

sok: Dr. Ráda i László kir. járásbi-

rósági alelnök. 

Magyar nyelvtanfolyamot rendez 
az egyetem 

idegen anyanyelvű hallgatói részére 

Belvárosi Mozi 
Szerda, csütörtök 

LIDÉRCFÉNY 
(A R A N Y V A R O S) 

Egrsaerü emberek szívhez szóló 
története, A főszerepekben 

Krist ína Sőderbaum és 
Engem Klöpíer 

H Í R A D Ó 

1« éven felöljeknek! 3, 5, 7 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi Horthy Miklós-tudo-

mányegyetem 1942—43. évi második 

szemeszterének tanrendje most ' je-

lent meg. A tanrend érdekes ós át-

tekinthető tájékoztatást nyújt R 

most következő félév tantervéről s 

az egyetemi tudományos munka 

kereteiről. 

A tanrend ezúttal is az 1940. éri 

X X V H L törvénycikk kivonatos 

ismertetésével kezdődik. Ez a tőr-

vény intézkedik a Ferencz József-

tudományegyetem újjászervezéséről 

és a Tlorthy Miklós-tudományegye-

tem felállításáról g ez a törvény 

mondja kj, hogy a szegedi Horthy 

Miklós-tudományegyetemnek négy 

fakultása van, amelyek közül az 

egyik, a jogi. bar, további törvé-

nyes intézkedésig átmenetileg szü-

netel. Ez a további törvényes intéz-

kedés még nem történt meg s igy 

az előadások kiválasztásának kü-

lönleges szempontjai" cimü fejezet-

ben, valamint a tanrendi részben a 

jogi kar csak meg van emlitve, de 

működéséről semmit sem közöl a 

rektori hivatal. Érdekes módon j u t 

kifejeződésre a tanrendben az a 

körülmény, hogy a változott viszo-

nyok folytán a szegedi egytem 

hallgatói sorában különböző ido-

geunyelvü és nemzetiségű hallga-

tókra lehet számítani. A tanrend 

I elejére befűzött tájékoztató lap 

| közli, hogv ^Azon német, szerb és 

horvát anyanyelvű hallgatók ré-

szére, akik magyarul nem beszél-

nek, vagy pedig magyar nyelvben 

tökéletesíteni akarják magukat, az 

egyetemi Magyar Nyelvtudományi 

Intézet (Baross Gábor-utea 2. I I I . 

cm. 14—15.) heti 2 órában magyar 

nyelvi tanfolyamot rendez, amelyeu 

az összes karok hallgatói ró«ztvehet-

nek. A tanfolyam hallgatói annak 

elvégzése után hivatalos igazolást 

kapnak. A tanfolyam vezetője: dr. 

Krammef Jenő g imnáz iumi tanár." 

Az egyetem működő három karán 

az egyetemnek csaknem minden 

rendes, rendkívüli és magántanára 

előadást hirdet leginkább folyta-

tásaképpen az első félévben meg-

kezdett előadásoknak. 

Körűi a tanrend az egyetem pá 

lyázati szabályokat, ismerteti az 

egyetem intézeteinek. gyűjtemé-

nyeinek és hivatalainak szerveze-

tét, végül az egyetem tanárainak, 

előadóinak és lektorainak név-, 

cim- és lakásjegyzékét. 

D E T . M A G Y A R O R S Z A U 

S Z E R D A , 1943. J a n u á r 13. 3 

Előkészületek a tejkérdés 
végleges rendezésére 

Az O H T K szegedi üzemének feltámasztása normális me-
derbe tereli a lakosság tejjel való ellátását s megszün 

teti a lelkismeretlenül üzérkedő zugkereskedelmet 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A közélelmezési kérdések sorá-

ban egyik legelső helyet foglalja 

el a lakosság tejjel való ellátásának 
probémája, aminek a békeellátás 

idejében is különleges fontossága 

volt, a háborús idők következtében 

előállott körülmények pedig a leg-
hangsulyozottabb mértékben kiemel-
ték a közélelmezési kérdések sorá-
ból! A tej probléma Szegeden külö-

nösképpen akkor nőtt meg. amikor 

a felmerült nehézségek miatt az 
OMTK megszüntette szegedi mű-
ködését a tej összegyűjtését és szét-

osztását illetőleg 6 ettől kezdve a 

város lakosságának túlnyomó nagv 

része elkévesztő zug kereskedelmi 
árak mellett magántej gyűjtők, tevé-
kenységének jóvoltából tud csak 
tejhez jutni. A horribilis árak mel-

lett ennek a teljesen szabályozat-

lan állapotnak az a nagy hátrá-

nya is meg van, hogy nincs bizto-
si tva a tej egyenletes elosztása, so-

kan vannak olyanok, akik hozzá-

jutnak a tejhez, holott nincs arra 

elkerülhetetlenül szükségük, mások 

1' pedig, akik esetleg nem nélkülöz-

hetik a tejet, például kisgyermekes 

családok, betegek, nem tudnak tejhez 

K o r i O Q S D i 

Ma 3—5 és 7-kor 

K a r á d y K a t a l i n 
NAGY ISTVÁN, URAT, 
LEHOTAY, HALMAY, PETHEc, 
MAKLARY és KISS MANYI-vat 

E g y s z i v m e g á U 

j jutni, mert vagy nem tudják meg-
fizetni a zugkereskedelmi árakat, 
vagy nincs összeköttetésük, amely 
tejhez juttathatná őket. 

I Tekintettel arra, hogy a lakosság 

tejjel való ellátását ebben a sza-

bályozatlan állapotban soká nem 

lehet hagyni, a város hatósága már 

a_ mult év elején felterjesztett egy 
javaslatot, a kormányhoz a kérdés 
rendezésének céljából. Közben ha-

sonló jelenségek kezdték felütni fe-

jüket országszerte a a kormányzat 

tanulmányozni kezdte a kérdést fő-

leg abból a szempontból, hogy mi-
ként. lehetne országszerte egységes 
megoldással rendezni a lakosság 
tejjel való ellátását. Ekkor dolgoz-

ták ki azt a tervet, amelyet annak 

j idején a Délmagyarország részlete-

Jsen ismertetett s amelynek lényege 

r.z volt, hogy minden tehéntartó 
gazdának be kell szolgáltatni bizo-
nyos mennyiségű tejet a felálliton 
dó tejközpontoknak s az ig.v össze 

gyűjtött tejmennyiségből elégítik 

ki a lakosság tej szükségletét A 

mult óv végére azután megjelent 

ebben az ügyben a kormányrendé 

let is, amely ez év január l-én le 
pett életbe. A rendelet a tervezet 

szerint oldja meg a kérdést * köte-
lességévé teszi a közigazgatási ha-
tóságoknak, hogy kidolgozzák a 

részletkérdéseket, illetve felállitsák 

ós megszervezzék a tej összegyűjté-

sével és szétosztásával foglalkozó 

szervet 

A szervezés előkészületei ebben az 

ügyben már régebben megindultak 

Szegeden s kedden délelőtt ismételt 

i értekezletet tartottak dr. Katona 

v 
István tanácsnoknál mindazok az 

illetékes ós szakértő tényezők, akik-

nek közreműködésével bésziti elő a 

megoldást a város hatósága. A fo-

lyamatban levő tárgyalások ered-

ményeiről egyelőre nem tájékoztat-

ták a nyilvánosságot, értesülésünk 

szerint azonban a kibontakozás óz 

egyenlet helyes és lehetséges meg-

oldási mód irányába, az OHTK szé-

gedi üzemének feltámasztása felé 

halad. A város hatósagának is az 

az álláspontja, hogy amennyiben 

lehetőség mutatkozik erre, feltétle-

nül az OMTK-ra kell bizni ismét 

a város tejellátását. 

A lakosság tejjel való ellátásá-

nak megszervezése a rendelet sze-

rinti módon ugyanis olyan roppant 

nagy feladatot jelent, hogy azzal a 
város hatósága nem foglalkozhat s 
a lebonyolítást feltétlenül vállalko-
zóra kell bizni. A tejellátás ugyanis 

két fő részből ál l : egyfelől össze 

kell gyűjteni, másfelől cl kell jut-
tatni a fogyasztóhoz a tejet. A ösz-

szegyiijtés egy hálózatszerűén ki-

épített szervezet segítségével törté-

nik, amelynek alkalmazottai és 

megbízottai a tauyavilágban 20, 50, 

vagy ha kell akár 100 helyen is 

szinte literenként gyűjtik össze a 
város lakossága részére naponta 
szükséges 15M0 liter körüli tej-
mennyiséget. Miután a begyűjtés 

megtörtént, gondoskodni kell róla, 

hogy a tejot egyenletesen s a szük-

ségletnek megfelelően ngy osszak 

el a lakosság körében, hogy min-

denki, de elsősorban azok, akiknek 

a legnagyobb szükségük van, tej-
hez falhassanak. Ennek a lebonyo-

lításához a város egész területén 

megszervezett kiterjedt árusító há-

lózatra van szükség. Ezenfelül 

szükség van a tejeskannák ezreire, 

a tej kezeléséhez és feldolgozásához 

különböző gépi ós üzemi berendezé-

sekre s végül egy nagy organiz-
musnak megszervezésére, amit min-

dent készen kap a város, ha az 
OMTK-vai köt megállapodást, illet-

ve a szövetkezetre bizza a város 

tejellátásának lebonyolitását-

Értesillésünk szerint az elvi ál-
lásfoglalás ezeknek az elgondolá-
soknak megfelelően már meg is tör-
tént, most már csak arról van szó, 

hogy miként lehetne biztosítani al-

kalmas személyi kiválasztások ré-

ven az üzem zavartalan és minden-
ben a közösség érdekeit szolgáló 
működését. Bizunk benne, hogy a 

város hatósága bölcs mérlegelések 

alapján ezen a téren is megtalálja 
a legjobb megoldásmódot s megfe-

lelő irányítás mellett a legrövidebb 

időn belül az OMTK közreműködé-

sével végleges mederbe terelődik a 
város lakosságának tejjel való el-
látása s gyökeresen ki ir t ják a tej-

jel való mai lelkiismeretlen üzérke-

dést. 

i i t i H : N Y l M Q Z i 
Ma 3, 5, 7 órakor 

SIüh hapitanu leszámol 
bűnügyi vígjáték Főszereplők: • 

Viktor de Kowa. Laura Öolari, 
Simo Margit 

Következő műsorunk: 

A nagy király 
Nagy Frigyes élete 


