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Kedden temetik 
dr. Poór Ferenc 
professzort 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Sú-
lyos gyász ós veszteség érte a szegedi egyete-
met: vasárnap délelőtt hosszú szenvedés után 
meghalt dr. Poór Ferenc professzor, a bőrgyó-
gyászati klinika vezetője, az egyetem egyik 
kitűnősége. 

Dr. Poór Ferenc tizenhárom év éta vezeti 
» bőrgyógyászati klinikát, amelynek élére a 
budapesti Bókus-k őrházból került. Orvosi dip-

l o m á j á t a budapesti egyetemen szerezte, a bu-
dapesti egyetem habilitálta 1907-ben magán-
tanárává. 1910-ben, negyvenkilenc éves korá-
ban nevezték ki a Bókus-kórház osztályos fő-
orvosává és 1917-ben ugyanannak a kórház-
nak bőrgyógyász-főorvosa lett. 1918-ban há-
borús érdemeinek elismeréséül egészségügyi fő-
tanácsossá nevezték ki és megkapta a II. osz 
tályu hadiérdemkeresztet. A szegedi egyetem 
1923-ban hivta meg a bőrgyógyászati kated-
rára. 

D.r Poór Ferenc tudományos munkásságá-
val nemcsak a hazai, hanem a külföldi szakkö-
rökben is feltűnést keltett. U j megállapításai 
nagymértékben vitték előbbre a bőrbetegségek 
gyógyításának tudományát. Klinikáját n g j r 
odaadással, önfeláldozással vezette, rendkívül 
nagy gondot fordított a szakorvosok kiképzé-
sére. tanítványai közül igen sok előkelő nevet 
vivott ki magának szaktudománya terén. 

A betegsége^ nem volt ujkeletü. Hosszú 
évekkel ezelőtt, influenzában betegedett még 
és az alattomos betegség után súlyos izületi 
bántalmak maradtak fenn, amelyek kinzó szen-
vedésekkel gyötörték. Két évvel ezelőtt súlyos 
tüdő>- és mellhártyagyulladáson esett keresz-
tül. hónapokig volt fekvő beteg, tekintettel' le-
gyengült szervezetére, nem is nagyon bíztak 
felépülésében. Valóságos orvosi csoda volt, hogy 
kiheverte ezt a súlyos betegséget, hónapokig 
feküdt, betegágyában is maga intézte kliniká-
jának ügyeit. A z utóbbi hetekben betegágyá-
ból szigorlatoztatta tanítványait. Dolgozott, 
intézkedett, irányított szinte az utolsó pilla-
natig. 

Néha'nv nappal ezelőtt kezelőorvosai látták, 
hogy ninos segítség, a katasztrófa rövid idő 
alatt bekövetkezik, a sok szenvedés felemész-
tette az amúgy is gyenge szervezet ellenálló-
képeseégét. De Poór professzor még vasár-
nap is, alig egy órával a halála előtt, utasí-
tásokat adott segítőtársainak, intézte a kli-
nika dolgait. Halála fél 11 órakor következett 
he. 

Nemsokkal később felvonták az egyetemi in-
tézetek ormára, a gyászlobogókat. Poór pro-
fesszor halálának hire percek alatt elterjedt a 
városban és mindenütt a legmélvebb részvétet 
keltette. 

Holttestét kedden szentelik be az egyetem 
előcsarnokában és azután autón Budapestre 
szállítják, ahol a esaládi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. 

RádióJát villanyát csébban 

S Ä * Müller villanyszerelő 8zereH 
Horthy Miklós ueca 16. — Tel 13—90. Máin« J.-töt, 
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Nagytakarítás előtt 
£rse Fafratflrozó Vállalatot, 
mely kormos, piszkos, fes let t vasrj t e p é t á s 
falst teljesen újjá tisztit j a . Foketesns u. 21. 
I. em. Díjtalan bemutatás. sts 

Kárpitosuzietemet 
május hó 1-én áthelyezem Polgár u. 

S z . alá, (Tisza Lajos körút sarok.) Válla-
lok mindennemű kárpitosmunkát elsSrendü ki-
vitelben. Pekamiék, íote ek állandóan raktáron. 
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Szerdán: kisgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosházán ismét megváltoztatták az áprilisi 
kisgyűlés időpontját. Legutóbb az volt a dön-
tés, bogy a ki&gyülést május másodikára hív-
ják egybe. Ennek egyik oka az volt, hogy Ja-
novics Jenő, a polgármesterhez küldött távira-
ta értelmében, csütörtökön érkezik Szegedre 
és magával hozza a szabadtéri játékok költ-
ségvetését. A polgármester szerette volna be-
vinni a kisgyülésre a?t a javaslatát, amely-
ben most már végérvényes határozatot kér a 
szabadtéri játékok megrendezése ügyében. 

Közben megállapították, hogy a polgármes-
teri javaslat előkészítésére nem lesz elég a 
csütörtöktől szombatig tartó idő és igy a 
szombati kisgyűlés napirendjéről a javaslat 
mégis lemarad. Ezért határozták azután el, 
hogy az áprilisi kisgytilést mégis csak április-
ban, még pedig szerdán délután négy órakor 
tartják meg. 

A szerdai kisgyűlés napirendiét hétfőn állí-

totta össze a tanács. A napy-end elég hosszú 
63 pontból áll. A kisgyűlés vállalatba adja a 
belterületi aszfalt javítási munkához szükséges 
bitumen- és zuzalékanyagok szállítását, a 
szatymazi orvosi lak épitési munkáit, a szaty-
mazi postaépületen szükséges pótmunkákat, a 
városi hivatalok és intézmények értékjegynyom-
tatványainak szállítását. A napirenden ren-

geteg földügy is szerepel, bérletügy, segélyké-
relem. köztérhasználatért benyújtott kérelem, 
tisztviselő-előléptetés. A polgármester felha-
talmazást kér a kisgyüléstől, hogy a szabad-
téri játékok felszerelésének megvásárlásához 
szükséges 17.733 pengőt kölceönkép felvegye, 
miután a. kisgyűlés errevonatkozó határozatát 
a belügyminiszteri jóváhagyás jogerőre emelte. 

Sziklai Jenő színigazgató külön segélyt kér 
a várostól azon a cimen, hogy az enyhe tél 
következtében a város a színház fűtésén meg-
takarításhoz jutott. A megtakarított összeget 
kéri a színházigazgató, a polgármester nem 
javasolja a kérelem teljesítését. 

A hamis mérleg miatt 
elitélték a vásárhelyi bank gabonaosztályá-

nak alkalmazottait 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Vá-

sárhelyi Közgazdasági Bank vezetője: Weisz 
Zoltán és a magtár hét munkása felett ítél-
kezett hétfőn a sz-egedi törvényszéken dr. 
Habermann Gusztáv törvényszéki biró. Weisz 
Zoltánt, mint felbujtót, a magtár munkásait 
mint tetteseket vádolta az ügyészség több-
rendbeli csalás és egyrendbeli lopás bűntetté-
vel. A vásárhelyi gazdák között már régebben 
az a hir terjedt el, hogy a Közgazdasági Bank 
gabonaosztálván becsapják a gazdákat; a 
mérlegelésnél/kevesebbet mérnek és igy megká-
rosítják üzletfeleiket. A gabonaosztály a hí-
reszteléseket cáfolta és kijelentette, hogy az 
egész a konkurrencia müve. A rendőrség is fel-
figyelt a dologra és egy alkalommal meglepe-
tésszerű razziát tartott a raktárban. 

A mázsálást. végző Kardoss Bálint, magtár-
aoknál három ólomnehezéket találtak. Az 
egyikkel 2.60, a másikkal 7.50, a harmadikkal 
13 kilogram súly differenciát lehetett kihozni. 
A rendőrség lefoglalta a raktárkönyveket is 
és megállapította, hogy majd minden vásárolt 

tételnél fel volt jegyezve egy bizonyos „több 
let". Kiszámították, hogy a feltüntetett több 
letek összesen 13 ezer kilogramra rúgnak. A 
nyomozás kiderítette, hogy a raktár munká-
sai a többletekből jutalmakat kaptak és ig\ 
érdekükben állott, hogy a mérlegelésnél sal-
janak. 

A rendőrségen a munkások beismerő vallo-
mást tettek. Kardoss azt, is vallotta, hogy a 
bank egyik igazgatójától arra kapott utasí-
tást, hogy a mérlegelésnél súlytöbbletei' SZP 
rezzen és hogy Weisznek tudomása volt arról, 
hogy milyen körülmények között szerzi a több-
letet. A lopást a munkások egy öresr gazda ep-
reimére követték el a vád szerint. A gazdál-
kodó 18 zsák gabonát vitt eladni, de csak 17 
zsák után kapott pénzt, mert az utolsó zsá-
kot.ellopták. azonban a szemközti konkurrem 
cégtől az egész dolgot végignézték. 

A tárgyaláson a vádlottak visszavonták 1 
rendőrségen tett beismerő vallomásukat, a 
magtárnok a sulyokra nézve azt adta. el*, horv 
azokat az irodában iratnyomtatékul használ-


