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Szeged uj tiszti főorvosa haiijárafot indít 
az évről-évre fellépő tífuszjárvány ellen 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A 
belügyminiszter, mint ismeretes, az uj köz-
egészségügyi törvény alapján dr. S a j ó Lajos 
közegészségügyi főfelügyelőt nevezte ki Sze-
gedre m. kir. tiszti főorvossá. Szeged első álla-
mi főorvosa julius elsején elfoglalta hivatalát 
és pénteken délben bemutatkozó látogatást 
tett dr. vitéz I m e c s György főispánnál. 

Dr. S a j ó Lajos, mielőtt a belügyminiszté-
riumba, illetve előbb a népjóléti minisztéri-
umba került, Esztergom városnak volt másfél 
évtizeden keresztül a főorvosa. Torontáli 
családból származik, szülei az összeomlás 
után Szegedre menekültek és jelenleg is itt 
élnek. Orvosi diplomáját a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetemen szerezte és mint 
fiatal, kezdő orvos, a szegedi városi kőzkór-
házban is teljesített rövidebb ideig szolgálatot. 

Vass József népjóléti minisztersége idején 
került a népjóléti minisztériumba, ahol fon 
tos munkakört töltött be. egyik referense volt 
a fontosabb közegészségügyi problémáknak. 
A népjóléti minisztérium megszüntetése után, 
amikor a közegészségügyi kérdéseket a bel-
ügyminiszter hatáskörébe utalták át, dr. Sajó 
Lajos is a belügyminisztérium státuszába ke-
rült. 

Értesülésünk szerint az uj főorvos számos 
közegészségügyi reform tervével vette át Sze-
geden uj hivatalát, uj alapokra kívánja fektet-
ni a város közegészségügyét; egyik főcélja 
lesz az évről-évre fellépő tífuszjárvány okai-
nak megszüntet' se. A helyzetet ezen a téren 
alaposan ismeri mert az eddigi kutatások 
eredményeiről hozzá futottak be a jelentések. 
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Az athéni fáklyás staféta 
julius 28-án érkezik Szegedre 

Olimpiai megbízottak tárgyalása Szegeden 

(A Dólmagyar©r»zág munkatársától.) A ber-
lini olimpiászra Athénből futóstaféta indul, amely 
fáklyát visz az olimpiai játékok színhelyére. A 
fáklya vivők julius 28-án reggel érkeznek a magyar 
batárra, Horgosnál a szerb futók átadják az égő 
fáklyát a magyar staféta tagjainak. Horgosról 
két futó hozza a fáklyát Szegedre, ide délelőtt 10 
óra tájban érkeznek, a városháza előtt lesz a 
váltás. A szegedi atlétikai egyesületek mintegy 
»záz futóval vesznek részt az olimpiai stafétá-
ban. kilométerenkint váltják egymást. 

A statfétafutásra minden előkészület megtör-
tént. Ezzel az előkészülettel van összefüggésben 
Adolf M e n r e r olimpiai megbízottnak és társai-
nak utazása is. Adolf Meurer harmadmagával 
tegnap este érkezett Szegedre különleges autóján, 
amelynek „Tip Olimpia" a neve. A megbízottak 
Berlinből indultak el és Athénig utaznak, ponto-
san azon az uton, amelyen az olimpiai fáklyát 
végigviszik. Meurer és társai az utvonalat tanul-
mányozzák és végigkísérik Athéntől Berlinig a 
stafétát. 

A Délmagyarország munkatársa tegnap este 
beszélt Adolf M e u r e r -rel, aki kijelentette, hogy 
a stafétáról filmfelvételt készítenek, a filmben 
szerepet kapnak a nagyabb városok, köztük Sze-
ged is. Az utiviszonyok tanulmányozásán kivül az 
olimpiai megbízottak az egyes országok gazda-
sági helyzetét is tanulmányozzák. 
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zett és csinos város Szeged — mondották. Megka-
pó » Dóin-tér környéke és a hatalmas székesegy-
ház, amelyről már hallottunk eddig is. A tavalyi 
és tavalyelőtti szabadtéri játékok hire nagyon is 
eljutott Németországba, kíváncsiak voltunk a já-
tékok színhelyére. Magyarországon behatóbban ta-
nulmányoztuk az útviszonyokat, mondhatom, kel-
lemes meglepetésben volt részünk; kifogástalan, 
sima uton jöttünk egész Szegedig. A transzkonti-
nentális útvonal egész bizonyosan nagyarányú 
autóforgalmat indít meg Magyarország felé és 
Szeged is fontos állomása lesz ennek az útvonal-
nak. 

Kegyetlen 
gyermekgyilkosság 

Sövényházán 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sö-

vényházai csendőrség tegnap jelentette a sze-
gedi ügyészségnek, hogyr gyermekgyilkosság 
nyomára bukkantak. A községben lakik S i 
m o n Júlia 19 esztendős leány, aki néhány 
hónappal ezelőtt Szegeden szolgált egv csa-
ládnál. A leány nemrégiben visszatért Sö-
vényházára és azóta szüleinél tartózkodóit. 
Tudták róla, hogy áldott állapotban van. A 
gyermek megszületett, de a gyermeknek szinét 
sem látta senki. Keresni kezdték és felelősség-
re vonták a leányt, aki elismerte, hogy 
gyermeknek adott életet, azzal védekezett 
azonban, hogy a gyermeket behozta a szegedi 
gyermekmenhelyre és elhelyezte, mert nem 
akarta, hogy a községben csúfolják őt a há-
zasságon kivül született gyermek miatt. 

A nyomozás során megállapították, hogy 
Simon Júlia nem járt Szegeden és gyermeké-
ről nem tudnak semmit sem. Újra vallatóra 
fogták a leányt, aki ekkor bevallotta, hogy 
gyermekét megölte és holttestét elásta az ud-
varban. A jelzett helyen meg is találták a kis 
holttestet. Az orvosi vizsgalat megállapítása 
szerint a gyermek még élt. mikor anyja el-
ásta. A gyeermek összeszorított öklében honiok-
szemecskéket találtak, ami amellett bizonyít, 
hogy az elevenen eltemetett gyermek haláltu-
sájában belemarkolt a földbe. A leány azt 
vallotta, hogy már csak akkor temette el a 
gyermeket, amikor meggyőződött arról, hogy 
nem lélegzik. A csendőrség a fiatal leánvt 
gyermekgyilkosság miatt letartóztatta. A nvó-
mozás folyik. 
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II buzaértékesités 
a minisztertanács előtt 

Budapest, julius 3. A kormány tagjai pénteken 
délelőtt minisztertanácsra ültek össze. Darányi 
Kálmán helyettes miniszterelnök ismertette 
Winchkler István kereskedelmi és közlekedés-
ügyi miniszter bécsi tárgyalásainak eredményét 
és tájékoztatta a minisztertanácsot a buzaértékesi-
tés ügyében folyó tárgyalásokról. Winchkler Ist-
ván még Rómában tárgyal, megbeszéléseit páx 
nap múlva befejezi, utána Svájcba utazik. Haza-
érkezése után állítják össze a buzaértékesités tel-
jes programját és rövidesen megjelenik a buza-
értékesitésről, valamint a limitárakról szóló ren-
delet. A limitárak általában a mult évi keretek 
között mozognak, a Tiszántúl ezérbrn is 50 fil-
lér larifakedve:m -i vi kap. 
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fl Nyugati-pályaudvaron 
a hordártál ellopták 

a szegedi tisztviselőnő 
köröndiéit 

(A Délmiagyarország munkatársától.) A Nyu-
gati-pályaudvaron néliány nappal ezelőtt kifosz-
tották A. Irén szegedi tisztviselőnőt, aki beteg-
szabadságáról igyekezett vissza Szegedre. A vonat 
indulása előtt két fehérnemüekkel és különböző 
érték tárgyik kai megrakott bőröndjét átadta az 
egyik hordárnak azzal az utasítással, hogy a kof-
fereket helyezze el az egyik fülkében. A vonat 
indulása előtt nem,sokkal a hordár rémülten je-
lentette A. Irénnek, hogy a bőröndöket miami] 
módon, ellopták. 

A tisztviselőnő, akinek úgyszólván minden ér-
téktárgya benne volt a bőröndökben, kétségbe-
esel len tett feljelentést az állomási rendőrségnek,, 
hiába volt, azonban a hirtelen megejtett kutatás, 
a bőröndöknek nyoma veszett. A lopás ügyében 
a szegedi rendőrség is nyomozást folytat, mert 
nincs kizárva, hogy a szegedi vonalon utazó tol-
va] követte el a lopást. A. Irén kárigényét beje-
lentette á vasútnak és igazolta, hogy a lopás a 
vsuti hordár gondatlansága folytán történhetett 
meg. A kártalanítás ügyében még nem tett sem-
miféle lépést a vasút. A tisztviselőnő, akit a lo-
pás érzékenyen érint, a kereskedelmi miniszté-
riumhoz fordult a kártalanítási eljárás süigős 
lefolytatását kérve. 
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