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Injekció után 
hirtelen meghall az OTI rendelőjében 

egy beieg asszony 
Az orvosi vizsgálat szerint műhiba nem történt, a kezelőorvos 
a legnagyobb gondossággal járt el ; a hirtelen halált szivbénu-

lás okozta 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 
délután az Ortszágos Társadalombiztosító Intézet 
bőrgyógyászati rendelőjében halálos kimenetelű 
védetlen szerencsétlenség történt. A délutáni rcn-
dlelóóra alatt jelentkezett gyógykezeltetésre Kerk 
Antal villaroosellenör 46 esztendős felesége. Keck-
né régi betege volt az OTI-nek, éveken kérész-
től járt kezelésre. Mintegy másféléwel ezelőtt ki. 
maradt a rendelésről, most márciusban ismét je-
lentkezett. Keck Antalné a osütörtöki esetet meg-
előzően kétizben volt rendelésen, aztán hosszabb 
ideig elmaradt, mig most újból jelentkezett. Ke-
selóorvosa 15 centigramos injekciót adott, termé-
szetesen a legnagyobb körültekintéssel és gondos-
sággal, bár a beteg állapota egyáltalán nem kí-
vánt különösebb óvatosságot. 

Az injekció után Keck Antalné nem távozott el 
azonnal, néhány percig még ott időzött a rende-
lőben. Azalatt a kezelőorvos már más beteggel 
foglalkozott. Keck Antalné hirtelen elsáppadt. 

Az 
Az 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 
« Délmagyarország, hogy az OTI elnöksége Vár. 
nai Marienne szegedi építészt és Gyencs budapesti 
építészmérnököt bízta meg a szegedi iszékhsteépités 
részletes terveinek elkészítésével. Az igazgatóság 
a napokban tartott értekezletet és ezen foglalko-
zott a szegedi építkezés ügyével. Az igazgintóság 
nem tette egészen magáévá az elnökség dönté-
sét, hanem visszaadta az elnökségnek az ügyet, 
azzal, hogy vegye fontolóra a kérdést. Az elnök-
ség információnk szerint a napokban újból foglal-
kozik a tervpályázat dolgával és az eredeti 
döntését tartja fenn, amely szerint a Várnai— 
Gyenes-féle terveket fogadja el. 

Az igazgatóság május huszadikán tart legkö-

A 
és 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány héttel ezelőtt, mint ismeretes, elzárták a 
forgalom elöl a budapesti országút szegedi 
szakaszát, mivel megkezdődött a transzkonti-
nentális autóut építése ezen az útszakaszon is. 
Az útlezárás következtében a városi autóbusz-
üzem több fontos járatát be kellett szüntetni, 
a magánforgalmat pedig mellékutakra, kisebb-
nagyobb kerülőkre terelték át. Ha a munkála-
tok az előre elkészített program szerint foly-
nak tovább, októberben megnyílik a régóta 
várt nemzetközi útvonal, amelyért Szeged 
olyan súlyos harcokat vivott. 

Az utépitésnek idegenforgalmi szempontból 
Szecedrc nézve elég káros következményei 

rosszul lett és hangosan kiáltozta, hogy rosszul 
érzi magát. A beteget a jelenlévő orvosok lefek-
tették, igyekeztek segíteni rajta, de az asszony 
egyre rosszabbul lett és néhány pillanat alatt 
meghalt. 

A hirtelen halálesetről az OTI azonnal jelen, 
tést tett a rendőrségnek, ahonnan bizottság szál-
lott ki a helyszinre. A rendőri bizottság intézke-
désére a holttestet beszállították a törvényszéki 
bonctani intézetbe. Pénteken délelőtt az OTI a 
haláleset ügyében orvosi vizsgálatot tartott, amely 
megállapította, hogy műhiba nem történt, a kezelő-
orvos a legnagyobb óvatossággal járt el és éppen 
ezért nem valószínű, hogy az injekció és a ha-
láleset között összefüggés volna. Az orvosi vizs. 
gálát megállapítása szerint a külső tünetek arra 
mutatnak, hogy szivbénulás okozta Keck Antalné 
halálát. Szombaton délelőtt a vizsgálóbíró jelen-
létében felboncolják a szerencsétlen asszony holt-
testét a halál okának pontos megállapítása végett 

zelebb értekezletet és ezen dől el, hogy az elnök-
ség választását jóváhagyják-e. Valószínűnek lát-
szik, hogy a jóváhagyás céljából a kereskedelmi 
minisztérium magasépitéai osztályához továbbít-
ják. Itt Bárányi Tibor főispán közbenjárására 
soronkivül megtörténik a döntés és a két építészt 
megbízzák a részletes terv elkészítésével. Szá-
mítás szerint ez május végéig megtörténhetik és 
az igazgatóság jóváhagyása után junius elején ki-
írhatják a versenytárgyalást az OTI szegedi 
székházának építkezésére. Az árlejtés 3—4 hetes 
terminusra fog szólni, ugy, hogy csak julius má-
sodik felében kezdődhetik meg az építkezés mun-
kája a Gizella-téren. 

vannak. A város hatósága most értesült arról, 
hogy az elmúlt hetekben egy nagyobb angol 
autóstársaság akarta meglátogatni a várost. Az 
angolok ötven gépkocsival indultak el és utjuk-
nak egyik célja Szeged volt, illetve lett volna, 
ha a budapesti autóegyesületcktől nem kapnak 
olyan információkat, amely elvette a kedvü-
ket a szegedi kirándulástól. A budapesti auto-
mobil egyesületek ugyanis azt közölték az an-
gol kirándulótársasággal, hogy Szegedre az 
útszakasz felbontása miatt élctveszedelmek ! 
felidézése nélkül nem juthatnak el az autók. 
Az angolok ezért lemondtak szegedi kirándu- i 
lásükról. Értesült a város hatósága arról is, i 
hogy azóta még néhány külföldi tár- j 
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MEINL áruk: 

Va kg Meinl VII. kávé_ t.— 
21/» dkg Meinl III. tea —.37 
'A kg Maltin'kakaó —.6S 
1 tábla Meinl-csokoládé —.40 
Vi kg Konzum-keksz— —.45 
10 dkg levestészta —.14 
1 kg Japán»rizs —.70 
V« kg Epoca —.50 
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saságot beszéltek le a szegedi kirán-
dulásról a budapesti automobil klubok ugyan-
azzal az indokolással, mint az angolokat. így 
az egész világon elterjedt a hír, hogy jelenleg 
Szegedre nem lehet ellátogatni. 

A város hatósága most az Idegenforgalmi 
Hivatal utján érintkezésbe lépett az automobil 
klubok vezetőségével és közölte, hogy a Sze-
gedről kolportált hirek minden komoly ala-
pot nélkülöznek. Igaz, hogy a budapesti útvo-
nal szegedi szakaszát az útépítés miatt lezár-
ták, ez azonban nem teszi megközelíthetetlen-
né Szegedet. Ha az autósok nem akarnak na-
gyobb kerülőt tenni, kényelmesen eljuthatnak 
Szegedre Baján keresztül, a nemrégen kiépült 
nagyszerű bajai uton. Az idegenforgalmi hi-
vatal felkérte a félreinformált klubokat, hogy 
a jövőben ezt is közöljék a Szeged iránt érdek-
lődő külföldiekkel. 

B e l v á r o s i M o z i Szombaton és vasárnap 

Századunk 
tragédiája 

A XX . század els6 negyedének világtörténete. Hiteles, 

eredeti felvételek nyomán. Sarajevői gyilkosság, hábo-

rú tengeren, szárazon, levegőben és a tenger alatl. 

Ezt a Ilimet mindenkinek látnia kell ! 

S Z & t i e n g l M O Z l Szombaton és vasárnap 

Tarzan a félelmetes 
B u s t e r G r a b l e SKSSKfiJñft 

Araink beszélnek 
HÁZTARTÁS I CIKKEK 

Füszerkanál —.15 
2 drb fali virágkosár —.18 
Rózsafakaró festett 2 m. —.24, lü m —.18 
1 m papirszőnyeg —.20 
Tollporoló —.24 
14 drb mézes légyfogó —.24 
1 m varrógépszij —.48 
6 drb cca 45 dkg mandulaszappan —.68 
Ruháskosár —.98 
1 m zöld fém szunvogháló P 2.38 

T A V A S Z I CIKKEINK 
Napvédő szemüveg —.58, —.38, —.24 
Tennisz labda —.98 
1 pár fehér v. szines gyermekzokni l-es -.26 
l pár fehér vagy szines flór gyermek. 

zokni, l-es —.48 
1 pár fehér vagy szines térdharisnya, 

pamut. 5-ös —.48 
Gyermek matróz trikó, szines 2-es —.68 
Férfi atléta ing, 3-as —.78 
Fcrfi matrózing, szines 3-as P 1.08. 

fehér —.98 
Műselyem háromsarkos női sál —.98 
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OTI szegedi székiláza 
építkezés Ügyében május 3-án dönt 

véglegesen az igazgatóság 

nemzetközi autóul építése 
a szegedi idegeriforgalom 
Az idegen autósok elkerülik Szegedet — A város fel-

világosításai a rosszul informált autóklubokhoz 


