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Habselyem és egyéb alsónemüek 
^ " e í ^ r i ^ wmr Pollák Testvéreknél, 

A tábla is egy évre itélte 
a volt városi tisztviselőt, 
akinek kasszájából eltttnt 2000 pengő 

Jlzz olvasó rovata 
A járda 

Tekintetes Szerkesztőség! Ugy látszik, Sze-
ged város a mérnöki hivatal kiadásait a járda-
büntetésekből akarja fedezni és ezért i k t a t-
ják hétről-hétre a háztulajdonosokat. Alul-
írott kaptam a nyáron felszólítást, hogy a jár-
dát csináltassam meg. Dacára, hogy a járda 
nem is volt rossz, julius 1-én újra lerakattam 
Augusztus 24-én aláírták az 5 pengős bünte-
tést, amit szeptember 8-án megkaptam. Ezen 
írással a mérnöki hivatalban bejelentettem, 
hogy a járda kifogástalanul elkészült. A mai. 
napon ismét felszólítást kaptam: a járda olyan 
rossz állapotban van, hogy a közlekedést aka-
dályozza.. . Mindig más számok alatt írják a 
felszólításokat. Nincs elég hajuk a háztulaj-
donosoknak, hanem most már az ilyen dol-
goktól sincs nyugtuk. 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

A bejelentőlap 
Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Kérem, szí-

veskedjék b. lapjában jelen soraimnak helyet 
adni. Messzebb lakom a Belvárostól és beje-
lentőlapra volt szükségem. Bementem a bér-
házban lévő rendőrségre és kértem bejelentő-
lapot, kaptam is. Megkértem az illető rendőrt, 
aki a lapot adta, engedje meg, hogy a lapot 
ott mindjárt ki is tölthessem. A rendőr tudo-
másomra adta, hogy a bejelentő lapot a rend-
őrszobában nem szabad kitölteni, azt el kell 
vinnem a lakásomra, majd onnét kitöltve visz-
sza kell hoznom. Hát ez mi? Mutassam be a 
lakásomat a bejelentőlapnak. Azután vigyem 
vissza a rendőrségre, ugy látszik, aki ezt így 
elrendelte, gondolt arra is, hogy a közönség 
had sétáljon egy kicsit, mert máskép megunja 
magát. Amint a rendőr mondotta, azért nem 
lehet ott kitöltem, mert nincs hely. Hát ez 
igaz, akkor meg miért nem gondoskodnak 
megfelelő helyről. Miért lehet a postán /agv 
más hivatalokban ilyen csekélységet elintézni 
és miért kell egy bejelentőlappal körsétát csi-
nálni? Ottlétemkor többen is zúgolódtak ami -
att, hogy megsétáltatják őket. Egy nő elhi-
házott. rosszul kitöltött lapot vitt be, no most 
ennek a nőnek dupla a sétá ja, vagyis legkeve-
sebb időt számítva, félnapig sétálhat. A je-
lenlegi szegény világban igazán minden föl-
di jóból kevés adatott, node aztán bejelentő-
lapból adott az ég jóformán egy egész lepedőt 
összezsúfolnak egy egész sereg embert a hivatal-
nak mondott sötét lyukban, ugy, hogy mire az 
ember egy lapot kap, addig bizony megizzad-
hat. Ezen segiteni kellene mert semmi ked-
vünk nincs az ilyen sétákat megtenni. 

Maradok tisztelettel (Aláírás.) 
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Széchenyi téri kelmék elismerte!; 

Kerékpártolvaiok 
titkos szerelőműhelye 

(A Délmagyarország munkatársától) A rend-
őrség két hét óta veszedelmes bicikli tolva iok 
után kutat- Az elmúlt két hét alatt feltűnően 
megszaporodott a kerékpártolvaílások számi, 
ai'sr muffik el nap, hogy két-három lopást be 
ne jelentenének- A lopásokat egvfonma mídsz-sr-
rel követik el, ebből a körülményből nrra követ-
keztet a rendőrség, hogy szervezett kerékpár 
tolvajbanda mfiköáik A nyomozás során a 
rendőrség több oldalról is egyező személyleirást 
kapott, remélik, hogy ezek alapján sikerül őket 
rövidesen ártalmatlanná tenni- Keresi a rendőr-
ség ezze'l egyidejűleg a -feketén" működő sze-
relőműhelyt is. mert a tettesek az ellopott ke-
rékpárt a szerelőmiihelyekben átszerelik' át 
festik és lehetetlenné teszik azok felismerését-
Az igy elváltoztatott gépeket más városokba 
viszik értékesíteni- A rendőrség figyelmezteti a 
kicrékpártulajdonosokait. hogy tokozott éber 
séggel örköd jeniek gépeik teiett-

(A Dálmagyarország munkatársától) A sze-
xodi ítélőtábla Huöaytanácsa csütörtökön tár-
gyalta Szűcs Gyula volt városi tisztviselő hi-
vatali sikkasztási bűnügyét- Szűcs a városi mar 
lialevél-kezelőséghez volt beosztva- Két évvel 
ezelőtt olyan hírek terjedtek el a városházán» 
hogy Szűcsnél nagyobb hiány van Szűcs akkor 
éppen szabadságon volt- Hazatérése után ro-
vamcsolást tartottak nála és akkor 2000 pengőn 
felüli hiány mutatkozott a kasszában 

Szűcs a törvényszéki tárgyaláson tagadta bű-
nösségét. azzal védekezett, hogy a hiányzó ősz~ 
szeg nem az ő kezén tűnt el azt valaki -¡lopta, 
amíg ő szabadságon volt Elismerte, hogy a 
kulcsokat a szabadságra is magával vitte, de 
amikor hazatért, akkor a kasszát kifosztva« 
üresen találta• Eleinte nem mürt szál ni a dolog-
ról, mert évekkel ezelőtt már volt egy hasonló 
esete és akkor is néki kellett a hiányt megtérí-
tenie- Most is elhatározta* hogy az összeget 
visszatéríti a sajátjából• Közben ie'ertkeztiek a 
rovancsofók. hogy időt nyerjen, különböző 
ürügyekkel huzta-halasztotta a kulcsok átadá-
sát, mire azután a kasszát feltörték és igy ejtet-
ték meg a rovancsolást- Izgalmában nem adta 
át a kulcsokat és ezzel ok nélkül gyanússá tette 

(A Délmagyarország munkatársától) Az 
utóbbi években a diftériamegbetegedések ilr-
ványszerü jelleget öltöttek az ország öbb vi-
dékén. ezért a belügyminiszter nemrégiben fel-
hívta a törvényhatóságokat hogy szigorúan vé-
gezzék el a diftéria megelőzésének munkáját és 
a gyermekeket oltsák be diftéria ellen- Szege-
den az idén már bevezették a kötelező áiftéria-
oltásokat és ennek eredményeképen a diftéria 
járványgörbéje kedvezően alakult az utóbbi 
időben-

Most kimutatás jelent meg arról, hogy az 
egyes törvényhatóságokban miiven mértékben 
oltották be a gyermekeket diftéria ellen- Sze-
geden 1928-tól 1934-ig. tehát a legutóbbi lat 
esztendő folyamán 10950 gyermeket oltottak 
Ezzel szemben 1935-ben, januártól juliusig 6520 
védőoltást foganatosítottak Ez a lakosság szá-
mához viszonyítva 12 70 százaléknak felel 
meg- A tíz nagyobb város között Szegedet a 
djftériavédőoltások tekintetében Hódmezővá-
sárhely (22-19 százalék). Győr (20-90), Kecske-
mét (20-73), Bdja (1616) és Pécs (15-55) felül-
múlja, míg Budapest (4 40). Debrecen 1-64). 
Sopron (6-57). Székesfehérvár (9-10), Miskolc 
(7-57) Szeged után következik-

Érdekes a kimutatásnak az a része amely a 
vármegyei adatokat tünteti fel- Csongrádmegyt 
ben 1928-1934- évben 11-570 gyermeket védő-
oltottak diftéria ellen, míg 1935- év első felében 
3788 védőoltást eszközöltek- Az összlakosság 
számához viszonyítva ez 10-34 százaléknak fe-
lel meg Az idén a csongrádi járásban 1088 gyer-
meket oltottak be- a dorozsmai járásban 1670> a 
mindszenti 830. Csongrád városában 300 gyer-
mek kapott védőoltást, ellenben Szentes vala-
mennyi vidék' város között a legutolsó helyen 
áll• meri a védőoltások száma a lakosság szá-
mához viszonyítva még az 1-24 százalékot setn 
érte el-

Csanád. &rad és. Torontál v^gp-e^yókben uz 
elmuilt hat évben 23-800 gyermeket oltottak be 
diftéria ellen, a legutóbbi félévben pedig 5670 
gyermeket védőoltottak- Ez 16 90 százaléknak 
feiel meg Huszonöt vármegye között Csannd-

magát — vallotta- Elmondotta a vádlott, hotv 
arról is beszéltek a városban, hogy szabadságra 
menetele előtt a pénzből 1000 pengőt kölcsön-
adott volna dr Horváth Lajos tanácsnoknak, 
de ez nem felel meg a válóságnak A birfrág több 
flamut hallgatott ki, így dr- Katona István ta-
nácsnokot- Bozsó Ferenc főszámvevőhelyettest, 
dr Horváth Lajos tanácsnokot Kispéter Istvánt. 
Szűcs helyettesét, aki azt vallotta, hogy neki 
Szűcs elmesélte a Horváth-féle kölcsönt- Elír 
adta a tanú azt is» hogy Szűcs egyizben muto-
gatta, neki. hogy miképen lehet kulcs nélkül ki-
nyitni a kasszát-

A törvényszék végül is bűnösnek mondotta ki 
Szűcs Gyulát folytatólagosan elkövetett h lvar 
tali sikkasztás bűntettében és ezért egyesztendei 
börtönre itélte A bíróság enyhítő körülménynek 
tekintette az ellenőrzés hiányát-

A csütörtöki táblai tárgyaláson az iratokat 
ismertették elsősorban, majd a ptarbeszédakre 
került sor- Szűcs felmentését kórte, mert — 
mint mondotta — a pénzt másvalaki vette ki a 
kasszából- A tábla az elsőfokú ítéletet az egy-
esztendei börtönbüntetést helybenhagyta \z 
ítélet ellen Szűcs semmiségi panaszt jelentett 
be a kuriához-

megye a hatodik helyen áll a diftériavédőoUdsok 
tekintetében, mig Csongrádmegye a huszonket-
tedik helyre szorult-

A részletezés szerint Csa.ná& Arad és To-
rontál vármegyékben a battonym járásban haj-
tották végre a legtöbb védőoltást, 1650 gyerme-
ket oUtottak be. az eleki járásban 1120. a központi 
járásban 850. a mezákováosházai járásban 850. 
a torontáli járásban 370. Makón 800 gyermeket 
oltottak be. ez 11-08 százalék-
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órakor. Időjóslat: Gyenge déli szél, változó 
felhőzet, több helyen éjjeli köd. Az éjjeli 
lehűlés kissé fokozódik, de holnap délelőtt 
a felmelegedés is erősebb lesz. Távolabbi 
kilátások: Az idő javulása valószínűleg nem 
lesz tartós. 

a vő megverte az anyóst 
(A Délmagyarország munkatársától ) Az el-

múlt éjszaka a Hattyas-sor 47- szám alatti ház-
ból a mentők beszállították a sebészeti kliniká-
ra Hoáriák Andrásnét. akit egyik hozzátarto; 
zója bántalmazott- Hodriálonénak egyik karja ki 
volt ficamitva, a fején szúrt seb tátongott és 
tele volt ütéstől eredő zuzódásokkal- Hodriák-
né sebe't bekötözték, állapota súlyos ugyan, 
de nem életveszélyes- A rendőrség Hodriákné 
sérülése ügyében megindította a nyomozást-

Kihallgatták a sebesült asszonyt- aki elmondot-
ta. hogy a súlyos sérüléseket veje ejtette rajta 
akivel nem vált jó viszonybán Veié sókszo» 
veszekedett vele. különösen akkor, amikor a vő 
ittas volt az pedig aránylag elég sokszor meg-
történt- Az elmúlt éjszaka is ittás vólb szó-siót 
követett és a vége az lett. hógy veje hirteler 
felindulásában bántalmazta őt- Kihallgatták a 
vőt is. aki bevallotta a dolgot ás loijelentette, 
hogy mélyen megbánta tettét, de ittas «.-olt és 
igy nem felelős tettéért-

6500 gyermeket 
oltottak be Szegeden diftéria ellen 
Csanádmegye az országos statisztika hatodik helyén 


