
A szegedi Iskolák növendékeinek 
hsrmlnc százaléka Influenzás 

Emelkedett a ariTődményes megbetegedések száma 
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi 

influenza-frontról készüld főorvosi Jelentések nap-
rói-naprs komolyabb helyzetről számolnak be. A 
főorvosi hivatal legújabb jelentését most terjesz-
tette föl az Országos Közegészségügyi Intézethez 
ét es a Jelentés már egészen kctnor hangulata. 
Közli benne s főorvosi hivatal, bogy a legutóbbi 
ót nap dall a város belterületéről 20 szövődményes 
megbetegedést leientettek be. szerdán ezenfelül 0 
mf súlyos esetről kapott a főorvost hivatal je-
tsntéet. 

Megállapítja a főorvosi jelentéi, hogy 

a súlyosabb lefogása influenza at egész 
törvényhatóság területén zárványszerűen 

tépett föl 
és szinte minden átmenet nélkül fejlődött ki az 
elmúlt öt nap alatt. Ma már a lakostágnak mintegy 

15 s:ázaléka influenzás, a középiskolák tanuló-
ifjúságának pedig körülbelül 30 százaléka beteg-
A legtöbb esetben az influenza heves torokfáfdssai 
és különböző súlyos bélkomplikációkkal fár. Meg-
emlékezik s főorvosi Jelentés arról is, hogy a fő-
orvosi hivatalt valósággal megostromolják az ls. 
kólák bezárása végett, s főorvos megítélése szerint 
azonban iskolák bezárására nincsen szükség, 
sót ajánlatosabb, ha az iskolák nyitva maradnék 
és folytatják a tanítást, mert igy legalább a sze-
gény gyerekek fűtött helyiségben tartózkodhatnak 
és nem kell szüleik fűtetlen lakásaiban szenved-
niük Az iskolákban ezenfelül állandó orvosi fel-
ügyelet alatt lt állanak Ha az iskolák bezárására 
kerülne a aor, ennek az lenne a legfőbb oka, 
hogy Igen sok tanár és tanító is megbetegedett-
A betegséget rend kivül sok orvot is megkapta és 
a Táros hét kerületi orvosa közül Jelenleg három 
fekszik betegen. 

Oíezerháromszáz inségcsomagot oszt ki 
márciusban a város 
N e m M v t t l k a c s o m a g o k d ó k e r e t e U 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Ismeretes, hogv a legutóbbi ldsgyülés a szegedi 
Kiskereskedők Arubeszerző Szövetkezetét bízta meg 
a korábban tartott versenytárgyalás eredménye-
képpen a márciusi inségcsomagok szállításával. A 
kisgyűlés határozata alapján a népjóléti ügyosztály 
már meg it kezdte a csomagakció lebonyolításának 
előkészítő munkájá'.. A csomagutalványok kiosz-
tását március 8-án kezdik meg a kerületi szagény 
hivatalok és az akcióiban résztvevő kereskedőknek 
12-ig kell benyújtani az utalványokat A csomag-
ját viszont tizenötödikéig minden igényjogosult 
megkapja. 

A Kiskereskedők Szövetkezete az akdót kétszáz 
tftven kiskereskedő bevonásával bonyolítja le. A 
kiskereskedők névsorát kifüggesztik a népjóléti 

Huszonkilenc egyesület tiltakozása 
Szeged tervszerű elsorvasztása ellen 

Megmarad a rókusi Javítóműhely ? 
(A Détmcgj'r .j munkatársától) Szerdin 

vitéz dr. Gárgyán Imre vezetésével népes küldött-
ség Jelent meg dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesternél, nem kevesebb, mint 29 szegedi társadal-
mi egyesület és népkör küldöttsége, hogy kifejezze 
tiltakozását Szeged tervszerű elsorvasztása, a sze-
gedi Intézmények sorozatos megszüntetése, illetve 
áthelyezése ellen. A küldöttség nevében Gárgyán 
Imre arra kérte a polgármestert, hogy a szegedi 
egyesületek tiltakozását juttassa et gróf Károlyi 
lyu la miniszterelnökhöz. Az egyesületek tiltakozá-
sokat rövid memorandumba foglalták és azt a 29 
egyesület vezetősége aláírásával és pecsétjével látta 
el. A polgármester kijelentette a küldöttség előtt 
hogy • tiltakozó memorandumot a legrövidebb 
időn belül eljuttatja a miniszterelnökhöz 

A küWőttsfij eltávozása után érdeklődtünk a 
polgármesternél, hogy a tiltakozó küldöttség mos t 
miután felgyógyultak az illetékes államhatalmi fak-
torok, felutazik-e Ismét Budapestret 

— Vagy ezen i liften, vagy a jövő héten fel-
megyünk — mondotta a polgármester — és el-
juttatjuk Szeged város hatóságának és közönségé-
tiltakozását mindazokra a helyekre, amelyekről az 
első alkaloirvm.i' K *.rő volt A helyzetet ki<sé meg-

nehezítette az, bogy időkötben egyénileg is töl-
tünk bizonyos lépéseket az illetékeseknél ét egyik-
másik helyen már félig-meddig elutasító válaszo-
kat kaptunk, de azért bizom benne, hogy tiltako-
zásunknak és érvelésünknek mégis lesz foganatja. 
Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök eljárásának 
szerencsére már van biztató eredménye. A püs-
pök Kenéz Béla kereskedelmi miniszternél jár t el 
« rókusi műhely megmentése érdekében. A műhely 
munkásainak nagyrésze ugyanis a megyéspüspök 
nevéről elnevezett lakótelepen építtetett magának 
házat, a Gyula püspöktclepen, a püspököt ezért 
igen fájdalmasan érintette a rókusi műhely teljes 
megszüntetésének hire. A kereskedelmi miniszter 
megnyugtató kijelentést tett a pfispók előtt Ki-
jelöltette, hogy revízió alá veszi korábbi elhatá-
rozását és valószínűleg teljesíti a megyéspüspök 
alaposan megindokolt kérelmét: nem szünteti meg 
a rókusi favitómahefyti hanem ugy oldja meg a 
kérdést, hogy a szegedi műhelyben von össze 
több vidéki vasúti műhelyt. így tehát remény 
van arra, hogv- a műhely megmarad Szegeden 
és nem mennek tönkre azok a vasutasok, akik 
egész életük munkájának eredményeképen k|s házat 
építettek maguknak a szegedi Gyula püspőktelepen 

Vád- és védfibeszédek a Márer-malom iígvében 
(A Tiélmagyarorsiág munkatársától.) A Márer-

malom ügyének szerdai tárgyalásán a bíróság 
először ismertette a pénzügyi hatóságok iratait, 
majd néhány csödiratot és ezzel a bizonyítási 
eljárást befejezték. Dr. Liszkay Loránd ügyész 
közel egyórás vádbe-zédében fenntartotta a vád 
iratbeli "vádakat, csupán a csalárd bukás bűn-
tettének egyik vádpontját ejtette el, mert aztnam 
(ikerült bizonyítani Ezután dr. Reich Zoltán, 
Márer Gyula "védője tartotta meg védőbeszédét 
Rámutatott az általános gazdasági krízisre, amelv 
a legtöbb szolid céget romlásba döntötte és amelv 
majdnem kivétel nélkül mindegyik réggel éreztette 

hatását A csaür '!)!<kás bűntettére vonatkozó 
könyvelési manipulációkról kimutatta, hogyha ezek 
még meg is történtek volna, nem merítik ki a 
bűncselekmény kritériumait, mert a szabályszerű 
könyvekből a könyvszakértők biztosan meg tudták 
állapitari a rés-vénytársaság vagyoni státusát Arra 
nem merült fel semmi bizonyíték, hogy a vád 
által sérelmezett manipulációk a hitelezők meg-
károsítását céloziák volna A csalásokra vonatkozó-
lag azt adta elö, hogy a megtévesztés esete nevn 
forog fenn. Beszéde végén arról tett említést, bogy 
Márer Gyula egy életet töltött el tisztességemun-
kában. Mindenki szottd, rendes embernek '-merte, 

ügyosztályban és a kerületi szegényhivatalokban, 
valamint az akcióban résztvevő kiskereskedők he-
lyiségeiben is, hogy az Ínségesek tudják, hol vált-
hatják be caomagutalványaikat. Márciusban fi s í t -
sco 5399 inségcaomagot o»zvinik M, ugyanannyi', 
mint amennyit a mult hónapban kiosztottak * A 
csomagigényfek száma ugyan szaporodott ebben 
a hónapben, azonban a népjóléti ügyosztály ugy 
határozott, hogy ezeknek as u j Igénylőknek nép 
konyhai ebédekre szóié utalványt ad, őrivel a cso-
ir.afiakcló kereteit nem ktváaja bővíteni. A nép-
konyha forgalma ennek következtében ismét meg-
növekedett, ma már a kél népkonyhán naponta 
körülbelül 3400 ebédadagot osztanak ld és igy, a • 
várostól összesen 8700 Ínséges kap ellátást naponta. ; 

akinek mentalitásától távol állott bárkinek a i 
károsítása is. Felmentést kér t 

MdrSr Gyula szólalt fel ezután Beszédének Ím-
érdekesebb része as vol t amikor arról beszélt, 
hogy a cégét jól prosperáló vállalatnak hitte, mt t r -
re építeni, alapozni lehet 

— Hogy ez a hitem őszinte vol t azt az ts 
bizonyítja, bogy egyetlen fiamat, aki mát pályára 
készölt, hazahívtam külföldről, mert a malem&a 
íittam jövőjét legjobban biztosítva Hogy az én 
etetem n«m a tipikus kényszeregyességi e se t mely-
nek fő ismertetője az, hogy az illető menteni Igyek-
szik azt, ami menthető, vagyonát rokonaira íratja, 
bizonyítja, hogy fiam hozományát mely tekintélyes 

i vagyont reprezentált, bevontam leijet jóhiszemű-
séggel az üzletbe. Ha én tudtam volna, hogy a cétf 
megingott, ezt nem tettem volna mag. Végezetül 
előadta, bogy világéletében szolid volt, aem voltak 
szenvedélyei, nem volt törzsasztala, páholybérlete, 
csak a családjának é l t Beszédét azzal fejezte 
be, bogy olyan ítéletet kér a bíróságtól, amely 
lehetővé Kszi, erkölcsileg, as életet, mart anya-
giakról 'már az Ó korában ftmugysem lehet be-
szélni , ' ' . ; 

Csütörtökön dr. Btsner Manó Márer Sándor 
védelmében mondja el védőbetzédét Ezután a 
bíróság ítéletet hoz. ' 

Ismét ayolc napra ítélték 
a szociáldemokrata párt titkárát 

M B t f i l y i i l k l I I Q Y ö l é s t i r t á s a l a t t 
(A Délmargarország munkatársától.) Alig nm-

ük el nap a rendőri büntetőbíróságon, hogy ne 
Ítélnék el a szegedi szociáldemokrata párt egyík-
másík vezetőjét tiltott ggüléstartás cimén. Ezek a 
•tiltott gyűlésinek nevezett összejövetelek legin-
kább a szegedi tanyákon folynak le legtöbbször 
magánlakásokban és céljuk az, hogy a párt si-eged! 
szervezete fenntartsa az összeköttetést tanyai t a f t 
jatvst „ 

Szerdin délelőtt ismét Lájer Dezső párttitkár 
volt a kihágást bíróságon a fővádlott, vádlott-
tártai voltak Kopasz Antal fam unkát és Papp Fe-
rene alsótanyai gazdálkodó. Rövid tárgyalás ntán 
dr. Mátyás Samu rendőrkapitány megállapította, 
bogy Lájer Dezső és .Kopasz Antal engedély aA-
kftt tartottak gyűlést Papp Ferenc alsótanyai gaz-
dálkodó házában, ezért Lájert ét Kopaszt ngolty 
nyolcnapi elzárásra, a házigazda Papp Ferencet 
pedig, amiért as összejövetel az ő lakásán volt, 90 
pengő pénzbirságra ítélte. , 

Az ítélet ellen valamennyien fellebbezést jelen-
tettek be. • • ' , 

A kihágás! bíróság programjában most Igen gyak-
ran szerepelnek a hasonló esetek Csütörtökön 
délelőtt többek között egy engedély nélküli tea-
délután tartásáért vonja felelősségre a r«nd6rbiré 
a szociáldemokrata párt t i tkár i t 

A már meghozott kihágási ítéletek általára* 
feltűnést keltettek Szegeden és hatásuk Igán ér-
dekes módon nyilatkozik meg- Egy fómódu szegen 
polgár például husz pengőt küldött be a pártiro-
ddba a kirótt bünletéspénzek fedezésére. 

Beres István aem kerül 
statárlálls bíróság elé 

Budapest, március 2 Boros István leventeoktató 
ügyében, aki, mint fwieretes, vasárnap hajnal-
ban agyonlőtte sógorát, dr. Eperjessy István fő-
városi tanácsjegyzőt a budapesti ügyészség ngy 
döntött, hogy Boros nem kerül statárlálls bíróság 
elé, hárem ügyét rendes bíróság tárgyalja, mert 
s ®k é e >e'- fiit | ' e m e f H a o o t i i f k Treg*1*srá'á-a 

SZÉCHÉNYI HOZ! 
Ma eeütörtö ktől, március hó ."-ától 

Az évno legsikerültebb vttáftaltrakcttja! 
Budapesten 29 hé1 öta táblás h í z i k ! 

Küdettklsösszonij 
Énekes, zenés katonai vígjáték a boldog béke-
beli időkből. írták: Roda Boda és Frítz Grün-
baum Zenéjét ^zerzettc Róbert Stolz Ren-
dezte.- Bolvárv Créza. Főszereplők: Guspv 
Frflhlk-h. Haliuay Tibor é* polly Haas. 

M i c k y e g é r 
l e g ú j a b b k a l a n d j a i 

Előadások vasárnap 3. 5, 7, 9, 
hét'ióznap 5. 7, 9 órakor 


