
Hat uj szövődményes influenzát 
éi két Influenzás halálesetet 

Jelent pénteken a főorvosi hivatal 
f i Délmaggcrország munkatársától.) A főorvosi 

U n t a i |nfluenzajelenté3d u utóbbi napokban ko-
morabb adatokat közölnek a nyilvánossággal. A 
Jelentésekből az optimlzynos eltűnt és a főorvos 
most már elismeri, hogv a lárránjr nagyobb ará-
avokat öltött 

A pénteki Jelentéi szerint pénteken délelőtt a 
kerületi tiszti orvosok hat a/ súlyos szövődményéé 
inftuenzamegbeífigedést leientettek be. Ezzel a be-
jelentett szövődményes esetek száma 33-ra emel-
kedett. Ezekbői márciusra 22, februárra 7, januárra 
4 esik. Kijelentette a főorvos azt is, bogy valószínű-
leg a tényleges megbetegedések száma eléri a 
bejelentett megbetegedések számának négyszeresét, 
mert az esetek legnagyobb részét nem leteli* be-

Az snyskCcvvi hivatalba pénteken két halál-
esetet jelentett:k be, mind a Léte et 'eo a halál oka 
«z Influenzásmegbetegedésből származó tüdőgyul-
ladás volt. Es a két haláleset a főorvosi Jelen-
tésben in szerepel. 

A Társadaiamobiztositó Intését jelentése sssrtnt 
február atolső napjaiban több, mint atssás ómba. 
táns influenzás beteg részesült «z OT1 rendelői-
ben orvosi ggóggkezelésben. Es a szám azóta sem 
csökkent, de emelkedett <*z Iskolák és a közhtoata. 
tok beteglétszáma is. A főorvosi hivatal még min-
dig nem tartja szűkségesnek az iskolák bezárását, 
mert s főorvos véleménye szerint az iskolák nem 
terfesztik « betegséged, sőt a fűtött és szellőzte-
tett tantermek még meg is óvják a megbetegedés-
tői azokat a diákokat, akik odahaza fűtetlen, nyir-
kos szobákban tartózkodnának. 

A Járványkórház, a közkórház és a belgyógyá-
szati klinika elkülönítő pavilonjait berendezték 
arra az aeetr* ha a Járvány tovább terjedne és 
nagyobb azámu fertőzőbeteg elhelyezése válna szük-
ségessé Remélhető azonban, hogy a járvány most 
mér alábbhagy és mb kerCU sor a kórházi intéz-
kedések megtételére 

A m u n k a n é l k ü l i s é g s s e g e d i t r o n í f a : 

17 esernél több Ínségest I c e l l 

4 város á p r i l i s végén besxUníeil am élclmlsxcrcsomagalcclói 
(A Délmagyarország munkatársától.) As elmúlt 

héten a város gazdasági felügyelői, Vámossy és 
Msnrer részletcsen tájékoztatták dr. Algner Károly 
főispánt a tanyai Ínségesek helyzetéről és azt 
kérték, hogy a főispán emelje fel a tanyai inség-
munkáaok bnzaadagját A népjóléti miniszter ren-
delete szerint ugyanis a tanyai Ínségesek fejenktnt 
ée havonta Ö40 deka egységes lisztet kaphatnak 
az hxséggabonábói munka ellenében. A tanyai in-
sógmunkások egy-egy napi munkájukért esak 820 
deka lisztet kaphatnak és mivel a munkaidő korlá-
tozott, nem igen érhetik utol magukat a munká-
ban. A rendeletben megállapított fejadag elegendő 
lenne, azonban az eivégezhetö munka kevés, ezért 
azt kívánják, hogy a főispán emelje fel a liszt-
napszámot 

A főispán Indokoltnak találta a tanyai Ínségesek 
kívánságát és átirt a város hatóságához, hogv ál-
lapítsa meg, mennyi inséggabrmíra van még szűk-
ség a népjóléti miniszter által kiutalt kontingen-
sen kivül, hogy abból elláthassák az összes tanyai 
Ínségeseket 

A népjóléti ügyosztály javaslatára a polgármester 
most felterjesztést tetéz a népjóléti miniszterhez 
ts pótlólag 700 mázsa insfggabona kiutalását kéri. 

Atsótangán S768, Pehötanyán iggt ellá• 
tandó ínséges van, a városban 5800-an 
kapnak Instgcsomagot és 3600-an ntpkong- ' 

hat ebédet, 
•Idknek havi gabonaszűkséglete 2241 mázsa Sze-
geden tehát több, mtnt tizenkétezren részesülnek 
hatósági támogatásban és igy 

e város lakosságának több, mtnt Hz száza-
téka 

» \ . 

szórni segítségre. 
A város idei költségvetésében S20000 pengőt Irá-

nyoztak elő a szegények és az ínségesek támogatá-
sára. A segélyezésre szorultak azáma azonban eb-
ben az évben erősen megnőtt és igy az előirányo-
zott összeg valószínűleg nem lesz elegendő az év 
végéig, hiszen jannárban éa februárban az ínség-
akdó felemésztette a költségvetési tétel kétharmad-
részét, több, mint százezer pengőt Ha továbbra 
sem enyhül a szűkség akkor 

fuiúustg teljesen elfogy a költségvetési elő-
irányzat. 

A tflzlfaakdó körülbelül huszonhatezer pengőt 
emésztett fel eddig, a februári élelmiszercsomagok 
ugyanennyibe kerültek. Hasonló ősszeg kell a már-
ciusi csomagakdó lebonyolítására ls. 

A gazdasági hivatal pénteken bejelentette a pol-
gármesternek, hogy a város erdeiben kitermelt és 
beszállított f s elfogyott, mivel pedig a polgár-
mester utasítása szerint mindaddig folytatni kell 
a tflzlfasegélyek osztását, amíg a hideg Időjárás 
tart, a városnak be kelt "vásárolnia az akcióhoz 
szükséges famennyiséget. Erre a célra a polgáitnes-
ter háromezer pengőt utalt ki. 

4« élelmiszercsomagakctót április végén 
befejezi a város 

és Igy a márdusf csomagokon kivül esak ápri-
lisban kapnak még élelmiszert az Ínségesek. 

Hétfőn ujabb küldöttség megy Budapestre, 
hogy tiltakozzon 

Szeged tervszert! elsorvasztása ellen 
CA Délmagyarország munkatársból.) A 

szegedi küldöttség, amely két hétlel ezelőtt 
eredménytelenül kísérletezett Budapesten, 
hogy Szeged tiltakozását bejelentse a város 
tervszerű elsorvasztása, a szegerii intézmények 
sorozatos megszüntetése és áthelyezése ellen, 
hétfőn Ismét felutazik Budapestre . Az első 
kisérle' ?t az illetékes faktorok várat lan roeg-
hetegedéie hiúsította meg, de azóta mindazok 
kigyógyultak, akiket a küldöttség fel aka r t 
keresni és pénteken megérkezett a hivatalos 
értesítés Szegedre, hogy a küldöttség fogadá-
sának időpont já t hétfőn délre állapították meg. 

A küldöttségnek most ls mindössze négy 
ragjc lesz, gróf Klebelsberg Kunó volt kultusz-
miniszter, dr . Algner Károly főispán, flr. Glalf 
felder Gyula megyéspüspök és dr . Somogyi 
Szilveszter polgármester. 

A polgármester magával viszi «?zt. a memo. 
•andumot, amelvrt kel hói!-! e v / ö 1 d -l^ozott 

VT és amelyben részletesen fölsorakoztat ja Sze-
ged mellett szóló érveit. Kimutat ja a memoran-
dumában, hogy 

Szeged elsorvasztása nemcsak lokállé 
érdekeket sért, hanem sérti az ország 

érdekeit ls, 

hiszen vitathatatlanul országos érdek', hogy 
a déli ha tá ron erős, nagyforgaltnu város áll-
jon őrt. Kimuta t ja a memorandum azt is, 
hogy 

a kormány nem szolgálja a takarékos' 
ság szempontjait a szegedi intézmé-

nyen megszüntetésével, 

mert az átköltöztetés igen sok pénzbe kerül, a 
tisztviselőket nem bocsáj that ják szélnek, vi-
szont a ha lá l ra itélt szegedi hivatalok műkö-
désére továbbra is szűkség lesz iN így a ki-
küldetési n p i d i j a k r a lényegé é i több pénz 

ftÜ, mfnX • BKSfáva UyafetloK tepfarltafrtf 
kJellett 

Egyre gyelcrabbam bakkan M *z utfbbf 
időben 

st ssegedi tanárképző főiskola elhelye-
zésének tervéről 

szóló hír ia. Ezt a főiskolát két budapesti; 
intézet összevonása után heljnzi;k S«gedri 
és itt, e Boldogasszony-sugáruton, sz intézet 
céljainak megfelelően átalakított épületbe he. 
lyezték el. A főiskola kedvéért bövi'elték Id; 
uj épületszárnnyal a Horthv-kollégiuraot. 
főiskolához tartozik az Apponyi-kolléginn^j 
amelyben a tanítóképző intézeti tanárokat ké-
perik ld és a polgári gyakorló iskols, amely.: 
nek palotáját Wálder Gyula professzor ter-
vei szerint építették föl néhány év.nl ezelőtt: 
Az áHamI polgári tanárképző főiskolának ée 
az Apponyi-kollégtamnak jelenleg háromszáz 
husz hallgatója van ée e hármas intézet igen 
sok tanárt foglelkoztat As Intézet elhelyezése 
pótolhatatlanul súlyos veszteséget Jelentene 
Szeged számára, éppen ezért óvatosságból 
Igen ajánlatos lenne, hogy a vároe hatóság 
Idejekorán, még mielőtt esetleg befejezett té-
nyek elé kerülne a város, megtenné a szüksé-
ges Intézkedéseket a veszedelem elhárítása 
érdekében. ... . 

A fel-felbukkanó hlrekknl kapcsolatban Kér-
dést intéztünk a tanárképző intézet igazgató-
ságához, ahol n következőket mondották: 

— Legjobb tudomásom szerint a hivatalos 
körök nem foglalkoznak az Intézet elhelyezé-
sének tervével. Különben Is a visszaköltöző 
olyan sok pénzbe kerülne, hogy erre a mai 
gazdasági és pénzügyi viszonyok között nem 
igen vállalkozhat senki. 

Itt emiitjük meg, hogy a rendkivül! köz-
gyűlés összehívását kérd ivet eddig már bar-
mincketten Írták alá, tehát még 18 aláirás 
szükséges. 

Rablótámadás egy makói 
Járásbiró ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vakmerő 
rablótámadás történt a péntekre virradó éjszakán 
a makói Héderváry-ncca 16. szám alatti ház előtt. 
Sjfélután fél 2 óra tájban a hazatérő dr. tjngár 
Elemér fárásblrót egg bekütött arca ember ro* 
hanta meg és botjával fejbesujlotta. Vér borította 
el a Járásbiró fejét, aki szembeszállt a támadóval 
és lerántotta a földre. Vad dulakodás kezdő-
dött, végül ls a Járásbiró a nagy vérveszteség, 
tői eszméletét vesztette. A rabló ezután kiemelte a 
járásbiró belső zsebéből a pénztárcá já t amelyben 
egész havi fizetését tartotta. 

A Járásbiró A dulakodás során azon igyekezett, 
bogy bűnjeleket szerezzen. Megkaparintotta a tá-
madó botját, majd egy nagyobb darabot leszakí-
tott a rabló kabátjából 

A makói rendőrség még hajnalban elfogta a 
támadót Lakalos János rovottmoltn dgányzenész 
személyében, ald a rablást be ls Ismerte. Lakatos 
Jánost pénteken este beszállították sa szegedi 
ügyészség fogházába. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Ma szombaton, március hó 5-én 

Az evan legsikerültebb vllágattrakclója! 
Budapesten US bét óta táblás ház k! 
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baum. Zenéjét szerzette: Róbert Stolz. Ren-
dezte: Bolvárv Géza. Főszereplők: Gus'av 
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Micky egér 
legújabb kalandjai 

Előadások vasárnap 3. 5, 7, 9, 
hétköznao 5, 7, 9 órakor. 

N a g y ö r a ^ é k s z e r l a v l t ó m t l h e l y 

Lackó (Fischer) József 
Kárász ucca 14. (Dreher melleit). 


