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2600 trachomásbeteg Csongrádmegyében 
Dorozam&n állandóan emelkedik a megbetegedések száma 

(A Délmagyarország mitflntarsdtól.) Csongrád-
vármegyében veszedelmesen terjed a trachoma A 
vármegyei tisrti főorvos féléves Jelentéséből * kő-
vetkező adatok kerülnek kL Ejévben Szentesen 
14 Csongrádon 551, Kisteleken 85,, Sövényházán 
56, C*an>Veken 93, Tömörkényen 592, Mtndsrent-0 
76, Szegváron 29, Derekegyházán 3, Dorot*mdn 
1018, A'győn 70, Sándorfalván' 18 ember kapott 
trachomát. A megye területén a vizsgálatok «z-
rtnt. KhO ember stenvedétt ebben a súlyos beteg, 
séfben, 

Csongrádon, Tömörkényen és Dorozsmio, ahol 
a legtöbb bachomás beteg van, a minisztérium 
áKal kirendelt trachomaorvosok kezelik a betege-
ket, akik hetenként kétszer kötelesek kezelésre 
megjelenni az orvosok előtt. As orvosok működése 
óta a helyzet Javult Egyedül Dorozsma képez ki-
vétet. Itt állandóan emelkid'k  a betegek *ram<x 
Hí'^őn, egyetlen napon t0$ u] megbetegedést jelen-
leii-k be Dorozs máról a tuzU főorvosi hiifitai. 
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ElkéizUlt az aszfaltozási munka fele 
Szakértői Jelentés a burkolat anyagáréi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A* 
aszfakjavitási munkálatokkal kapcsolatban 
gyakran érkeznek a város hatóságához pana-
szok, amslyek szerint az újonnan készített 
aszfaltburkolat sokhelyen besüpped, megggü-
rődlk. Dr. Pálfg József polgármester helyettes. 
Jelentést kért az ügyben a mérnöki hivatala 
tói, amely állandóan ellenőrzi az aszfaltozási 
munkálatokat. A mérnöki hivatal Jelentését 
most kapta meg a polgármesterhelyetles éa 
annak alapján a következőket mondo_tta a 
Délmagyarország munkatársának: 

— Az aszfaltozó vállalkozó eddig tizenöt-
tzer négyzelméter burkolatot késztteti el Mi-
vel a megrendelt burkolat összesen 80.000 
négyzetméter, a munka fele elkészült. A mér-
nöki hivatal jelentése szerint a friss bürkola-
tokból állandóan mintát vesznek és azt fel-

kflldik analizálás végett az anyagvizsgáló in. 
tézathez. Az intézet első bizonyítványa most 
érkezett meg. A bizonyítvány szerint a meg-
vizsgált minta teliéten megfelel az előírás-
nak, kifogástalan fó minőségű keverék. Igy 
tehát az uj aszfaltburkolaton mutatkozó süp-
pedőseknek nem az anyag az oka. 

— A szakértők megállapították, hogy ezek 
a söppedések nem aggályosak, mert a nagí 
hőség kővetkeztébeá mutatkoznak a burkola-
ton és valószínű, hogy a hidegebb időjárás 
beállta után többé-kevésbé Ifisimulnak. Meg-
állapították a szakértők azt is, hogy ezék a 
sflppedések még előnyösek is, mert a burko-
lat épségét biztosítják, megakadályozzák azt, 
hogy télen, amikor a fagy összehúzza az asz-
faltrétaget, azon repedések támadjanak. 
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A róleusi villaielep 
Ax tí&axel betefexlK a Ktsbuvdríó feltöltését 
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(A Délmagyarország munkatirsá'ól.) A 
népjóléti miniszter — mint ismeretes — nem-
régen harmincötezer pengő államsegélyt utalt 
ki a Kisbuvártó töltési munkálatainak befeje-
zésére Ezt a munkát az ősszel végzik el és 
Igy technikai akadálya nem lenne a feltöl-
tött tóterület helyére tervezett villatelep fel-
parcellázásának. Ehhez a területhez csatolják 
szt a jelenleg mezőgazdasági müvelés alatt 
álló területet, amelyet a város még évtizedek-
kel ezelőtt a dohánygyárnak adott a gyár-
telep bővítésére. A dohánygyár tervezett ki-
bővítése azonban elmaradt és egyre kevesebb 
a remény arra, hogy belátható időn belül 
végrehajtanák a régi terveket. A város gróf 
Klebelsberg Kunó utján lépéseket tett a pénz-
ügyminisztériumban és kérle a felhasználat-
lan terület visszaadását. Hosszas tárgyalások 
Indullak meg a város és a pénzügyminiszté-
rium kőzött, végül is abban állapodtak meg, 
hogy a város visszakapja a dohánygyári te-
rületet, de megfelelő nagyságú csereföldet 
kell érte kije'ölnie. 

A csereföldel a felsővárosi szérűskert terü-
letéből és a mellette lévő bórföldekbö! jelölték 
ki. Az érdekelt bérlők bérleti szerződését fel 
is mondta a város, ezek a szerződések most, 
ősszel járnak le és Igy a felmondott parcel-
lák feletti rendelkezési ¿og visszaszáll a vá-
rosra. 

A város hatósána most értesíti a kincstár 

jogügyi igazgatóságát, hogy rövidesen sor ke-
rülhet a csereakció lebonyolítására- A dohány, 
gyár ősszel átadja a rókusi földet a város-
nak, ha a kincstár és a váro6 kőzött kötendő 
csereszerződést aláírják; tehát rövid időn be-
lül megkezdhetnék a rókusi villanegyed fel-
parcellázását és a fiázhebjek eladását. A pénz-
ügyminiszter kikötötte annakidején azt is, 
hogy a város az építkezés előmozdítása érde-
kében nem kérhet többet a villatel kekért, 
mint amennyit a szérűskert! csereföld ér, a 
telekvásárlók igy nem fizetnek többet a rókusi 
telekért, mint amennyit a telek nagyságának 
megfelelő fólddarabért kellene fizetniük a kör-
töltésen kívül. 

A város még ehhez a telekárhoz sem ra-
gaszkodik. Mint emlékeze'es, egy évvel ez-
előtt elhatározta a közgyűlés, hogy Ingyen 
osztfa szét a telkeket azoknak, akik vállalják 
az építkezési kötelezettséget és megtérítik o 
közüzemi költségeket. A felhívásra jelentkezett 
is néhány érdeklődő, de komoly jelentkezés 
aMg volt és igy az akció megfeneklett. A 
mai viszonyok közt senkinek sincs arra pén-
ze, hogy villát építsen Rókuson, még akkor 
sem, ha a telket hozzá ingyen kapja. Való-
színű, hogy a tervek megvalósítását a jobb 
időkre kell elhalasztani —, annyi haszon azon-
ban mégis lesz belőle, hogy az ősszel har-
mincötezer pengő értékű munkát lehet el-
végeztetni. 

Belvárosi Mozi Péntektől vasárnnpip 

Fillérekért élvezheti a szezon két legnagyobb iilmopereltjé! egy műsorban. 

Mosoly országa 
Richard Tauber 

a w ent ál'aml negy Opera klvóló művészének 
főtzserepléaével. 

MeséV az Írógépről 
a >fghá :o<abb szerelmi történet 
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EI'adá«ok 5 és 9. 9 érakor e nyrfrl helyiségben 

Asl i d ö 
A Sroíedt Meteorológiai Obszervatórium Jelenti: 

Időjárási helyzet (rádlúJOniéSek alapján): A ba-
rometrikus maximum az Óceánon 770 mm, * 
minimumok Islar.don 750 mm. és Lettországon 
755 mm. Csapadék Közép- és gszakeurópában volt. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 252 
fok Celsius, a ¿^alacsonyabb 17.0 fok Celsius. 
A barométer adata nuűíokra és tengerszintre redő-
káiva reggel 757.4 mm., este 758.3 mm. A levegő 
páratartalma reg;?el és délben 100 százalék A 
szél "iránya északi, erősség? 2—4. A lehullott csa. 
padék 20.7 d e 

Időjóslat a Délvidékre: Változékony, aránylag hü-
vós idő, már csak jelentéktelen csapadékkal 

Serléspestis 
Hódmezővásárhelyen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hódmező-
vásárhelyen napok óta nagyarányban pusztít a 
sertéspestis. Az -addigi károk katasztrófális ará-
nyúak. Naponta százszámra viszik a köztisztasági 
telepre az elhullott állatokat. Az állategészségügyi 
hatóságok példátlan erőfeszítéssel igyekeznek gátat 
vetni a betegség tarjedésének. Szerdán az elsőfokú 
állategészségügyi hatóság a sertéspiacot bezárta, 
a forgalmat megszüntette. 

A szentesi kubikusok pere 
(A Délmagtjarország munkatársától.) Ismeretes 

hogy a Boldva-folyó szabályozásához Szegedről 
és a környékről szerződtettek kubikusokat Szen-
tesről mintegy 100 kubikos szerződött el a vál-
lalkozóhoz, azonban a munkát nem tehetett foly-
tatni, mert a munkahelyen a *iz derékig ért 
A szentesi kubikusok gyalogosan, Qtetoe kényszer 
atlevéltet tértek haza és most pert indítottak az 
építési vállalkozó ellen azon as alapon, hogy a 
vállalkozó Őket fétrevrreite. A kubikusok szertat 
a vállalkozó a szerződtetéskor egy szót aem 
szólt arról, hogy derékig érő vízben kell dol-
gozni, sőt azt állította, hogy könnyen munkti. 
ható, laza talajról van szó. Ezldeig 17 kubikus 
indította meg a pert a vállalkozó ellen és fejen-
ként 127 pengőt követelnek költségeik fejében. 

Elítélték a két év előtti 
trafikbetörés tettesét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két eszten-
dővei ezelőtt egy fiatalemberekből álló társaság 
betört Kollauch Adámné Petőfi Sándor-sugárutl 
trafikjába és rengeteg dohánynemüt vitt magával. 
A betörőket egy kivételével sikerült elfogni. Ezê  
ket a bíróság elitélte, sőt már valamennyien le is 
töltötték büntetésüket. Az egyik betörőnek azon-
ban sikerült megszöknie. A napokban a rendőrség 
elfogott egy Szűcs Antal nevű napszámost, akit 
csavargáson értek. Szűcs a rendőrségen beismerte, 
hogy azor-os azzaf a Szűcs Antallal, akit régóta 
keresnek a Peiffl Sándor-sugárutl trafíkbetörés-
sei 'kapcsolatban. Szűcs Antalt vallomása után 
azonnal besz.Ulib'tt'ik a szegedi ügyészségre, amely 
csütörtökön már bíróság elé Is állította 

Szűcs Antai ügyében dr. Szőllössy büntetőbíró 
ítélkezett. A bet3rő beismerte, hogy társaival 
együtt ő fosztotta ki egyik éjszaka a KoÜauch-
féle tra Tikot. A bíróság jogerősen négyjhónapi jog-
Mzbrmtetésre ítélte. 
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