
1936 május 13. D É L M A G Y A R O R S Z A G 3 

A fövő heten miniszteri kiküldöttek 
Szegeden tanulntónnozzák 

A tonnái közigazgatás rendszeret 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

várospolitika egyik legfontosabb problémája 
ujabban kétségtelenül a tanyai közigazgatás 
megszervezése, amellyel már nemcsak a bel-
ügyminisztérium foglal!« zik, hanem — tudo-
mányos alapon — a budapesti egyetem is. Ter-
mészetesen Szegeden is állandóan foglalkoz-
nak a kérdéssel. Nem'égen éppen a szegedi 
tanyakérdésről rendeztek vitaülést a buda-
pesti egyetemen ós ott ismertették azt a ter-
vet is, amely szerint a szegedi tanyavilágot 
tizenhárom közigazgatási kerületre kellene 
felosztani tizenhárom közigazgatási központ-
tal. A vita nem m^radt az ülésterem falai 
között, hanem az ülés után is folytatódott. 
Cikkek, tanulmányok, hozzászólások jelentek 
meg róla ós az ellentétes vélemények két tá-
borra osztották azokat, akik foglalkoznak a 
kérdéssel. Az egyik felfogás szerint egyelőre 
az lenne a legsürgősebb teendő, ha a már meg-
lévő tanyai központokat fejlesztené ki a vá-
ros és bizonyos keretek között hatáskört biz-
tositana a központok élére helyezett közigaz-
gatási tisztviselőknek Ezek szerint tizenhá-

rom központra egyelőre nincs is szükség, elég 
lenne, ha a város jól átgondolt terv szerint ott 
állitana fel és fejlesztene ki uj tanyai közpon-
tokat, ahol azokra tényleg szükség van. A 
másik vélemény viszon1' ragaszkodik a tizen-
három központ, felállításának a gondolatához. 

Egyelőre folyik a vita és az egész kérdés a 
kezdeti stádiumban forr, de a jelek szerint 
rövidesen sor kerül valamilyen elhatározásra, 
Értesülésünk szerint a jövő hét elején Szeged-
re érkezik a belügyminisztérium szakelőadója, 
hogy itt, a helyszínen tanulmányozza a tanya-
világ jelenlegi közigazgatási rendszerét és 
megállapítsa, hogy milyen irányú változtatá-
sokra, intézkedésekre lenne elsősorban szlik-
eég. Helyszíni tapasztalatairól jelentést tesz 
a belügyminiszternek, aki annak alapján el-
rendeli a szükséges előkészítő munkálatokat n 
kérdés megoldása érdekében. A minisztérium 
szakelőadója tanulmányozni fogja Szegeden azt 
r. kérdést- is, hogy hány központ megszervezé-
sére van szükség a mii népességi és gazdaság' 
viszonvok között. 

Juhász Gyulát súlyos mérgezéssel 
beszállították a közkórházba 
A beteg költő nagyobb ,adag altatószerrel kísérelt meg 

öngyilkosságot —• Állapota nem életveszélyes 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den este, néhány perccel kilenc óra előtt, men-
tőautó állt meg a Fodor-uccában. A mentők 
hordágyat emeltek le az autóból és azzal befu-
tottak a 6. számú ház kapuján. Ebben a ház-
ban Juhász Gyula lakik, a beteg költő, aki kö-
zel nyolc esztendeje él itt önkéntes száműze-
tésben, magába menekülve az élettől és az em-
beri közösségből. 

A csöndes uccában magv feltűnést keltett a 
mentőautó. Csakhamar sürü embercsoport 
állta körül és kíváncsian várta a fejleménye-
ket Mindenki sejtette, hogy Juhász Gyulával 
történhetett valami. A mentők csakhamar is-
mét megjelentek a kapuban, óvatosan hozták 
magukkal a hordágyat, amelyen Juhász Gyula 
feküdt sápadtan, lehunyt szemmel, eszmélet-
lenül. A következő pillanatban már elrobogott 
az autó a kórház felé. az uccán pedig villám-
gyorsan elterjedt a hir, hogy 

Juhász Gyula öngyilkosságot kí-
sérelt meg, megmérgezte magát. 

Juhász Gyulát a közkórházba szállították, 
ahol azonnal gyomormosást alkalmaztak. A 
beavatkozás után javult az állapota, vissza-
nyerte eszméletét, de a hozzá intézett kérdé-
sekre nem válaszolt. 

Dr. K á 11 ó Antal egyetemi magántanár, aki 
beszáll ittatta Juhász Gyulát a kórházba és aki 
különben unokaöccse a költőnek, érdeklődé-
sünkre a következőképen mondta el a tragé-
dia részleteit: 

- Szerencsére 

nincs Komolyabb baj. 

B e l v á r o s i Mozi Szerdán és csütörtökén 

Fehér fenség 
Dráma az Alpesobben Q u s t a v D l e s s e l . azonkívül 

NINC/ /EMMI BAJ 
Vidám revfí film A l b e r t P r e j e a n n a l 

3 órától folytatólag 

Szóchenyl Mozi Szerda, csütörtök 

Halálos iáték Mary Brian. 

Kissé többet vett be abból az altatószerből, 
amit esztendők óta szed rendszeresen. Való-
színűleg nem véletlenül, hanem szándékosan 
telte. Még hétfőn este. A nagyobb adag kábi-
tószer következtében egész nap nagyfokú alu-
székonyság tünetei mutatkoztak rajta. Hozzá-
tartozóinak ez azért nem tűnt fel korábban, 
mert máskor is meg szokta tenni, hogy este 
bezárkózik szobájába és másnap az egész na-
pot ágyban tölti, lehunyt szemmel, csaknem 
mozdulatlanul. Édesanyja estefelé mégis ag-
godalmaskodni kezdett és értesítést küldött 
hi rzám. Azonnal hozzásiettem és rögtön lát-
tam. hogy mérgezés történt. Azt. h o g y mit vett 
be. megállapítani nem lehetett, mert az altató-
szer receptje, tekintettel arra. hogy rendszere-
sen szedte ezt a szert a beteg, a pátikában ma-
radt, a patika pedig a késő esti órákban zárva 
volt. De ebben az esetben nem is volt fontossá-
ga annak, hogy milyen szer került Juhász Gvu-
la szervezetébe. Rögtön behozattam a kórház-
ba és itt kimostuk a gyomrát. Ezután szem-
melláthatólag megkönnyebbült, eszméletét 
visszanyerte, de beszélni nem lehet vele. mert 
nem válaszol a kérdésekre. Veszedelem nincs, 
mert a méreg, amit bevett, igen kismennvisé-
gü lehetett. Néhány nap múlva már teliesen 
rendbejön. Akkor átvisszük a klinikára, hogv 
a már régebben tervezett és esedékessé vált 
kúrát végrehajtsuk vele. Én föltétlenül bizoin 
ben re. hogy 

rövidesen teliesen helyreáll az 
egészsége. 

Megtudtuk még azt is. hogy az utóbbi na-
pokban Juhász Gyulát nagyon rossz hangulat 
gyötörte. Hétfőn egész nap szokatlanul izga-
tott volt. nem beszélt senkivel, estefelé korán 
vonult vissza a szobáiába és magára csukta az 
ajtót. Viselkedése nem tünt fel édesanyja előtt 
sem, hiszen az idős asszony már megszokta 
az ápolás, a gondozás hosszú évei alatt fia kü-
lönös viselkedését. 

Juhász Gyula öngyilkossági kísérlete min-
denütt nagy megdöbbenést és részvétet kel-
tett. 

ü a l D b a n 
t é n y . . . 

Valóban lén», hogy az ÖnOk 
T h l o s e p t s z a p pa a a telje-
sen Igazolj i azokat az előnyöket, 
amelyeket űuök hirdetéseikbe* 
említenek 

Jól tudom, hogy nairyon nehéz 
•ott az Igazit megtalálni, de 
talzáa oélkfll mdndhatom, hogy 
«•oet a Tb i oaep t-szappan t 
aem n&Hlözbetem 
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A Szivárvóny-ucca műsoron 
kívüli rendezése miatt 

Meskó Zoltán kilépett 
a Nep-böl és a Fronthar-

cos Szövetség szegedi 
csoportjából 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szi-
várvány-ucca rendezésének ismeretes ügye, 
amint az előrelátható volt, nem feejződött be * 
szombati közgyűlés napirendelőtti felszólal! 
eaival. A felszólalások csak annak a folyamat-
nak voltak első következményei, amely a vá-
rosrendezési bizottság korábbi ülésén indult 
meg. 

A polgármester jól felismerte a helyzetet, 
amikor megállapította, hogy a városrendezési 

bizottság ülésén elhangzott felszólalásnak 
semmiféle személyes éle nem volt és személyes 
élt esak Meskó Zoltán tulérzfkenysig-tól ka-
pott. Az viszont feltűnést keltett, hogy a Nep 
egyik tagja szembehelyezkedett a város leg-
nyilvánosabb fóruma, a közgyűlés előtt a sa-
ját pártelnökével, aki minden személyes vonat-
kozás nélkül tette szóvá a Szivárvánv-ueca 
körül történt eseményeket. A kis ucca rende-
zését anélkül végezték el, hogy megkérdezték 
volna a városrendezési bizottságot, amely — 
mint ismeretes — legutóbb részletes és foko-
zatos tervet dolgozott ki az uccák feltöltésére, 
rendezésére és kikövezésére. A programon és 
sorrenden kivül rendezett uccában lakik Meskó 
Zoltán tábornok-orvos, törvényhatósági bizott-
sági tag, aki eddig szerepet játszott a Nep 
szegedi szervezetében Í6. 

A feltűnést keltő ügy további következmé-
nyei már be is álltak, amennyiben teljesen 
megbízható helyről nyert értesülésünk szerint 
dr. Meskó Zoltán bejelentette a Nep szegedi 
vezetőségének, hogy a párt szegedi tagozatából 
kilép. 

Ugyancsak hiteles forrásból szerzett érte-

Olcsó sörnap 
Folyó hó 14-én CSdfttrtÖkOn 
r e g g e l t ő l é j f é l i g 

a „ Próféta" éttermében 
és fterttielnislgeben. 
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