
1934 március 8. D É L M A G / A R O R S Z Á G 

Tovább tart a Tisza áradása 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

Tisza áradása szerdán is tovább tartott. 
A legutolsó 2í órában 65 centimétert 
emelkedett a vízállás, ugy, hogy szerdán 
délben 4.23 méteren állt a Tisza. A vá-
rosi mérnökség intézkedésére mindkét szi-
vattyútelepet üzembe helyezték. A felsőbb 
vidékekről érkezett jelentések szerint a 
következő napokban tovább folytatódik a 
Tisza áradása, de szombatra esetleg má r 
apadás várható. Valószinü azonban, hogy 
hogy a jövő héten ismét rohamosan to-
vább fog áradni a folyó, mert a nagyobb 

viztömeg és a jég még csak ezután vonul 
végig a folyón. 

A jégzajlás miatt hat hélen át Szegeden 
volt kénytelen vesztegelni egy cseh gabo-
naszállító uszályhajó. A hajó alkalmazot-
tainak az első héten még tetszett a kény-
szerű pihenő, utóbb azonban már nagyon 
türelmetlenkedtek és többször előkészü-
leteket tettek az indulásra, de a zajló jég 
miatt nem mehettek el az,uszállyal. Végre 
azután a napokban felszedhették a hajó 
vasmacskáit és elindulhattak lefelé a 
Tiszán. 

Hock Jánosi 
a Kúria is egyévi börtönre ítélte 

'Budapest, március 7. Hock János is-
meretes pere szerdán került a Kúria elé. 
A budapesti ügyészség Hock' János ellen 
az emigrációban irott cikkek és beszédek 
miatt nemzetrágalmazás és kormányzó-
sértés cimén indított bűnvádi eljárást. 

Hock több mint 10 esztendei távollét 
u tán 1932 decemberében hazajött és Bu-
dapesten letartóztatták. A büntetőtör-
vényszék soronkivül tárgyalta le bünpö-
rét. A törvényszék egyrendbeli nemzet-
rágalmazás bűntettében mondotta ki bű-
nösnek és egyévi börtönbüntetésre itélte, 
de elrendelte azonnali szabadlábra helye-
zését. 

A tábla a mult év októberében több 
napon át tartó főtárgyalás után a jogi 
minősítés tekintetében megváltoztatta az 
elsőfokú Ítéletet. A tábla négy inkriminált 

újságcikk miatt állapitotta meg Hock Já-
nos bűnösségét, a cselekményt azonban 
egyrendbeli folytatólagosan elkövetett 
nemzetrágalmazás bűntettének minősítette 
s az egyévi börtönbüntetést helybenhagy-
ta. A tábla ítélete ellen a vád és a védelem 
semmiségi panaszt jelentett be s igy, az 
ügy a Kür ia elé került. 

Délelőtt 10 órakor nyitotta meg Osváld 
István kúriai másodelnök a tárgyalást, 
amelyen Hock János nem jelent meg. A 
volt józsefvárosi plébánost dr. Nagy Vin-
ce védte. Dr. Szolnok Jenő kúriai b iró 
hozzáfogott az ügy iratainak' ismertetésé-
hez, ami órákat vett igénybe. 

A Kúria délben hirdette ki döntését, 
amelyben a bejelentett semmiségi panaszt 
elutasította és Hock János egyévi börtön-
büntetését jogerőre emelte. 

Ujabb iskolabezárások 
a kanyarójárvány terjedése miatt 

Szerdán 21 ufabb megbetegedést Jelenteitek be 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
kanyarómegbetegedések terjedése miatt 
szerdán a 'isztí főorvosi 1 i atal előlcr'eszté-
sére a tanfelügyelőség több iskolát és óvo-
dát bezáratott. így sor került a Szent-
györgy-téri elemi iskola bezárására, to-
vábbá elrendelték négy óvodának, a Te-
leki-uccai, Szilléri-sugáruti, az Avar- és 
Debreceni-uccai óvodák bezárását. A Szil-
léri-sugáruti elemi iskola két osztályát zár-
ták be. kz iskolák egyelőre egy hétig ma-
radnak bezárva, az iskolaorvosok napon-
kint kötelesek jelentést tenni a növendé-
kek egészségügyi állapotáról és amelyik 
osztályban a gyermekek közül 30 száza-
léknál többen betegednek meg kanyaró-
ban, azt az osztályt bezárják. 

Ugylátszik, hogy a kanyaróbetegség 
ujabban a tanyára is átterjedt. A legtöbb 
tanyai iskolából azt jelentik, hogy a tanu-
lók nagyrésze megbetegedett.. Most egye-
lőre csak a felsőröszkei iskola bezárására 
került sor, de előrelátható, hogy csü-
törtöktől kezdve más iskoláknál is több 
osztátyban szüneteltetni fogják a tanítást. 

A városban tovább terjed a kanyaró, 
szerdán 21 ujabb megbetegedést jelentet-
tek be a tiszti főorvosi hivatalban, ahol 
az év eleje óta 360 megbetegedést tarta-
nak nyilván. 

^ A fertőző betegséggel kapcsolatban a 
tiszti főorvosi hivatal figyelmébe ajánl ja 
a szülőknek, hogy a kanyaró megelőző tü-
netei: tüsszögés, nátha, könnyezés, köhö-
gés, láz. A lázas időszak elején jelentkezik 
a kiütés, elsősorban a fül mögött, az áll 
alatti tájon és arcon, a következő napokon 
pedig tova terjed a test többi részén. A 
kczdelbcn apró pettyek nagy, összefolj'ó 

foltokká nőnek össze. A kanyaró iránt 
mindenki fogékony, aki a bajt még át nem 
állotta. Azokra különösen veszedelmes, 
akik legyengülten kapják meg. A beteg-
ség lefolyása közben meglehetős gyako-
riak a szövődmények, különösen a légző-
utaknál. Legsúlyosabb a hurutos tüdő-
gyulladás, de a kanyaró könnyen szövődik 
más betegségekkel is. 

Arra való tekintettel, hogy a kanyaró 
rendkívül fertőző, a tiszti főorvosi híva-
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tal kötelezővé tette a megbetegedések He-
jelentését. Ahol kanyarós beteg van, an-
nak a lakásnak az ajtajára kifüggesztendő 
a ragályt jelző piros cédula. A tiszti fő-< 
orvosi hivatalnak tudomása van arró l j 
hogy sokan nem jeléntelték be a család* 
ban előfordult megbetegedést. Miután a 
bejelentések elmulasztása miatt rendkívül: 
nehéz az intézkedések végrehajtása, a tiszti 
főorvosi hivatal fel fogja kutatni a még| 
be nem jelentett megbetegedéseket és ai 
mulasztó családok ellen feljelentést teszi 
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Megalakult a frontharcosok 
törvényhatósági blokkja 

(A Délmagyarország munkatársától}') Aj 
Frontharcos Szövetség szegedi tagozatá-
ban mozgalom indult meg, amelynek azi 
volt a célja, hogy megteremtse a »front-í 
harcos törvényhatósági blokkot*. A m o « 
galom eredményeképen a napokban kirí 
mondották a blokk megalakítását, a front-J 
harcos városatyák a blokk elnöki tiszts&i 
gére dr. Meskó Zoltán ny. tábornok-orvosi 
kérték fel. Az értekezleten hangsúlyoztad 
hogy a frontharcosok törvényhatósági 
blokkja távol kiván tartani magától mh>J 
den politikát, a tagok pártállásával nemi 
törődik, célja az, hogy a törvényhatóság-* 
ban is érvényt szerezzen a; frontharcos 
szövetség célkitűzéseinek. Elsósorbatl 
azoknak az érdekeiért kiván a blokk küz4 
deni, akik a háború alatt méltóan vcttéld 
ki részüket a rá juk rótt kötelezettségek-^ 
bői. 

Dr. Türr Aladár azt indítványozta, hogyj 
; a blokk terjesszen javaslatot a közgyűlés! 

elé és kérje, hogy a közgyűlés frontthar-» 
cos tagjainak neve mellett tüntessék feí 
azt is, hogv frontharcosok voltak. Az in-
dítványt a blokk elfogadta. 

Dr. Grüner István javaslatára felITatá-í 
rozták, hogy elsőbbségi jog biztosítását ké-
rik a frontharcosok számára az inségmun-1 
kákra történő beosztásoknál és a ríép-> 
konyhai ebédeknél. 

Dr. Bokor Pál arra hívta fel a hl ok lá 
figyelmét, hogy Szegeden még mindig nem! 
állították fel a Hősök emlékművét. 

Ezután megalakították az intézőbízott-
ságot, amelynek elnöke dr. Meskó Zoltán 
lett, tagjai dr. Türr Aladár, dr. Grünen 
.István, Balogh Péter és vitéz Csetneky 
Lajos, titkára dr. Bokor PáL A törvény-
hatósági bizottság u j blokkjának mintegy! 
negyven tagja lesz. 
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