
x . ? 

U S g y e r m e k p a r a l í z i s e s 
Csütörtökön 14 ujabb megbetegedést felenteltek be 

Kétszáznál több tífuszbeteg 

uj megbeteijedések statisztikái »datált, nem 
tájékozatta a főorvosi hl atat a nyfvánossá-
got arről, hogy ezek a meghe'egedések hol, 
a vá os kfll-, vaiy bellerüle'.érek melyik pontján 
fordultak elő, hogy az u j betegek melyik 
korosztályból kerüllek ki. járnak-e. iskolába 
és melyikbe. A főorvosi hivatal csak magát a 
szomorú tényt, a tizennégy uj megbetegedést 
közölte a nyilvánossággál, de a statisztikai 
adatok közlése elől, amelhel r*dig megnyug-
tathatta volna a közönségei, elzárkózott 

A főorvosi hivatal közlése szerint 

M Délmnrjynrorszáy munkatársától.) A 

főorvosi hivatal rövid közlése szerint csü-

törtökön délelőtt 

tizennégy ujabb gyermekbénu-
lást megbetegedést Jelentettek 
be és ezzel a bejelentett Heine 
Medln esetek száma 104-ről 115-

ra emelkedett. 

Mindössze annyit közölt még a főorvosi hiva-
talN hogy a bejelentett uj esetek közül mind-
össze háromnál fordult e/ő fizikai bénulás, 11 
esetben a betegség könnyebb lefolyásúnak lál.^ 
tzik, bénuiási tünetek nélkül Az cselek leg-" 
nagyobb része — a főorvosi hivatal szerint 
— nem betferüle'i, hanem tanyai és nem uj-
kéletü, hanem még szeptemberi megbetegédés. 
csak kissé elkésve, október hatodikán fu-
tottak be róluk a jelentések. 

A főorvosi hivatal feltevése szerint a meg-
betegedések számának ilven nagymértékű 
emelkedése és 

az Iskolák megnyitása 
között semmi összefüggés nincsen. Elmulasz-
totta azonban a főorvosi hivatal ennek a fel-
tevésnek adatokkal való megerősítését, vagy 
legalább is valószínűsítését. Nem közölték az 

erősen emelkedett a tífuszmeg-
betegedések száma la, 

sőt súlyosbodott a betegság lefolyása Is. Ma 
már kétszáznál több a nyilvántartott tífusz, 
beteg Sziegeden, a belgyógvászati klinika és 
a közkórház elkülönítő osztálya, valamint a 
járványkórház is zsúfolásig megtelt bete-

gekkel. Az uj betegek kórházi elhelyezése a 
legnagyobb nehézségekbe ütközik. A főorvosi 
hivatal valószínűleg elő'er jesztést tesz a polgár-
mesternek aj szükségkórház berendezésére, 
mert ha a megbelefedések ilyen arányokban 

j folytatódnak, a fertőző betegeket sehol sem 
I helyezhetik el. 

Szekulesz a leghatározottabban tagadja, 
hogy valami köze lenne a valutáskoffer 

elrablásához 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 35 

ezerdolláros valutaügyben nagy feltűnést kel-
tett a Délmagva'országnak az a jelentése, hogy 
Szekulesz Józsefet, a Szegeden jólismert volt 
bankigazgatót a budapesti rendőrség rádiókö-
rözése alapján tegnap este Bécsben a Graben 
Hotelben letartóztattak. Szegedi hozzátartozói 
megdöbbenve értesültek Szekulesz letartózta-
tásáról és meg vannak győződve, hogy Szeku-
Icsznek semmi szerepe sincs az Qsvben és ha-
marosan tisztázza magát. 

Szekulesz letartóztatása 

azért történt, mert annak ellenére, hogy érte-
sítést küldött Budapestre, a szerdai napon nem 
érkezett meg a fővárosba. Szekulesz Weisz 
nevü ismerősével egvütt érkezett meg Becsbe, 
ahol a Graben Hotelben vett lakást. Szerdán 
délután egy detektív jelent meg a rendőrigaz-
gütóságtól és felszólította Szekuleszt, valamint 
Weiszet, hogy kövessék a rendőrségre. Szeku-
leszt előállítása után röviden kihallgatták, 
amelynek során azt hangoztatta, hogy semmit 
sem tud az egész ügyről, a valutakoífer elvite-
lében nem volt része. Szekulesz kijelentette, 
hogy üzleti ügyek miatt utazott Bécsbe és azok 
elintézése után 

vissza akart térni Budapestre. 

Weisz Gyulát a rendőrség azért tartóztatta le, 
mert az a feltevés, hogy esetleg ő is bűnrészes. 
Szekulesszel kapcsolatban egyébként megálla-
pította a bécsi rendőrség, hngy elfogr.íáca előtt 
számos 

külföldi telefonbeszélgetést 

folytatott le. 
Az ügy egyik legérdekesebb szereplője Bauer 

Mária, — akitől az áldetektivek a vonaton a 
valutakoffert ellopták —. csütörtökön délben 
ügyvédje kíséretében megielent a budapesti 
főkapitányságon és bejelentette, hogv tekin-
tettel arra, hogv a Szekulesz ellen megindított 
kiadatási eljárás hosszabb időt vesz fgénvbe. 
hajlandó felutazni Pécsbe, hogy szembesítsék 
Szekulesszel és igv gvorsan tisztázni lehetne, 
hogy a két áldetektiv közül az egvik Szekule-
volt-e. 

Bauer Mária ajánlatával egyidejűleg ügy-
védje, 

bünügyi zái latot kért Szekulesz József 
budapesti lakására. 

arra való tekintettel, hogy a vonaton ellopott 
bőröndben Bauer Mária egész garderobja is 
benne volt és a kozmetikusnő szeretné, ha ká-
ra valamilyen módon megtérülne. 

Szekulesz József ügyét élénken tárgyalják 
Szegeden. Sokan emlékeznek még arra k sze-
rencsés véletlenre, amikor mintegy félévvel ez-
e lőtt Szekulesznek 

Szegeden elveszett az irattáskája, 

amelyben nagyösszegü pénz volt. Az irattáska 
ekkor néhány óra leforgása alatt megkerült 
egész tartalmával. Szekulesz a délutáni gyors-
vonattal érkezett Szegedre, bérkocsin hajtatott 
lakására és a kocsiból kiesett a pénzzel, telt 
táska. Szekulesz azonnal bejelentette az esetet 
a rendőrségnek, ahonnan detektívek indulta'* 
ki az értékes irattáska felkutatására. Fárado-
zásuk rövid idő alatt eredménnyel iárt, a tás-
ka megkerült és Szekulesz hiánytalanul visz-
sza kapta pénzét. Szekulesz József akkor ezer 
pengő jutalmat adott a detektiveknek. 

A bécsi rendőrség bünügyi osztályán Hass-
linger dr. rendőrfőbiztos csütörtök délben meg-
kezdte a letartóztatott Szekulesz József és az 
őrizetbe vett Weisz Simon kihallgatását. A tol-
mács segítségével végzett kihallgatáson Sze-
kulesz József rendkívül izgatottan védekezett. 
Kihallgatása során, amely másfélóra hosszat 
tartott, a leghatározottabban tagadta, hogy 
bármiféle köze volna a valulacsempészéshez, 
vagy éppenséggel a bőrönd elrablásához. Be-
vallja. hogy ismeri Nagy Pált, de azt állítja, 
hogv szeptember 24-én. a kérdéses napon, ágii-
kor a knfTerlopás történt, este tíz órakor latta 
őt utoljára. 

Szekulesz szerint neki sejtelme sem volt ró-
la. hogy a budapest—zürichi gyorsvonaton 
nagy értéket képviselő idegen valutát visznek, 
még kevésbé arról, hogv azt a koffert valaki el 
fogja lopni. Bauer Máriát állítólag sohasem 
látta. Azért jött Bécsbe, hogy üzleti ügyeit in-
tézze s azután néhánv heti pihenőre a Sem-
merínpre akart menni. Ebben a tervében aka-
dályozta meg a tegnapi letartóztatás. 

Weisz Simon, akit szintén kihallgattak, azt 
vallotta, hogv értesitést kapott r ^ i barátjától, 
Szekulesztől Pozsonyba, hogy azonnal jöjjön 
Bécsbe, m -rt szüksége lehet rá. Nyomban el-
utazott és Bécsben az a meglepetés érte, hogy 
őrizetbe vették. 

Szekulesz József sorsára nézve a bécsi rend-

őrség telefonon érintkezésbe lép a budapesti 
főkapitánysággal s attól függ, hogy miképpen 
frgnak tovább eliámi ellene. 

Szekulesz alibije 
Szekulesz szerepének kérdése egyébként erő-

sen bonyolódik, mert alibitanuk jelentkeztek 
annak igazolására, hogy szeptember 24-én 
nem lehetett az éjféli gyorsvonaton. Először 
felesége tett erre vonatkozóan kijelentéseket 
Elmondotta, hogy szeptember 24-én, a koffer-
lablás estéjén vacsorát adtak férje két bar i t , 
jának tiszteletére. Ez a két férfi, egy szegedi 
kereskedő és egy budapesti ügynök, akik fél-
tizenkét óráig tartózkodtak náluk 

A két vendég közül az egyik Lándenfeld La-
jos szegedi kereskedő, a kővetkezőket mon-
dotta: 

— Tegnap olvastam, hogy Szekulesz József 
ellen körözolevelet adtak ki. öt gyanúsítják a 
35 ezer dolláros koffer elrablásával. Kötelessé-
gemnek tartottam, hogv Budapestre siessek és 
itt a rendőrhatóságnál jelentkezzem, mert iga-
zolni tudom, hogy Szekulesz nem lehetett a 
bőröndtolvaj. Szeptember 24-én Budapesten 
voltam. Találkoztam Szekulesz Józseffel, aki 
meghívott hogy barátommal, Singer Henrik 
budapesti ügynökkel egyö'ct menjünk fel hozzá 
vacsorára. Este kilenc órakor mentünk fel 
Szekuleszék Zoltán-uccai lakására. Egynegyed 
tizenkettő után távoztunk. Szekulesz otthon 
maradt Nagyon lassan mentünk a Zoltán-uc-
eában, ugv, hogvha Szekulesz ntánnnk el-
hagyta volna a lakását feltétlenül megláttuk 
volna. 

Singer Henrik, aki ugyancsak részt vett a 
vacsorán, hasonlóképpen mondotta el a dolgo-
kat. 

Kolozsvárról érkezett jelentés szerint a rend-
őrség csütörtökön letartóztatta Nagy Pál t aki 
ott egy szanatóriumba vétette fel magát A 
budapesti rendőrség meginditofla a kiadalérJ 

eljárást. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologinl Obszervatórium Je-

lenti október 6-án. Szegeden a hőmérő legmaga-
sabb állása 11.6 C. a legalacsonyabb 8.2 C. A ba-
rométer adata nollfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 766.0 mm, este 763.1 mm. A levegő 
páratartalma reggel 82. délben 96 százalék. 

Időjóslat a Délvidékre: Hűvös idő várható 
Mhözettel. csapadék még valószínű. 

2000 trachomás megbetegedés 
a dorozsmai járásban 

(A Délmagyarorszát mankatársátót.) Beszámolt 
a ¿¡élmaggarorszá$ BTról , hogy a dorozsmai járás-
ban veszedelmes méretekben terjed a tracLoma. 
Ebben a járásban az utóbbi napokban kétezerre 
emelkedett a trachomások száma. A vármegye 
tiszti főorvosi hivatala már régebben trachoma-
orvosokat rendelt ki, de az orvosoknak nem »ike-
rült a járvány terjedésének gátat vetni. A főorvosi 
hivatal most helyszíni szemlét rendelt el a járás-
ban. A négy-öt napig tartó szemlén a tiszti fő-
orvos az Illetékes hatóságokkal az eredményesebb 
gyógyítás érdekében, hathatós intézkedések beve. 
zetéséről fog tanácskozni. 

Csongrádmegyében egyébként erősen pusztít a 
tífusz is. A vármegyei tiszti főorvosi hivatal a 
tífuszos területeken ts helyszíni szemlét tart. 

S s z é c & e n y i M o s t i 

Péntek, aaombat, vasárnap, 
október hó 7, 8, 9-én 

A budapesti Hunnia filmgyárban ktssOlt 
újdonság i 

Hathengeres 
szerelem. 

Vidám történet egy ifjúról, aki megütött« a főnye-
reményt. 

Főszereplők: 

Beregi Oszkár, Kabos Gyula, Dénes 
György éa DInna Gralla. 

Előadások vasárnapon 3, 5, 7, 9 órakor, hétköz-
napon 5, 7, 9 órakor. 


