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X kormányzó a salzburgi
ToscanIni~előadáson
Bécs, augusztus 22. Salzburgi jelentés szerint
Horthy Miklós kormányzó este jelen volt a
Nürnbergi mesterdnlttokok előadásán.
amely
T o s c a n i n i vezényletével került szinre a
salzburgi ünnepi játékok keretében.

Vasárnap kezdődik
a vadászai
Bécs. augusztus 22. Bécsben elterjedt hirek
szerint Horthy
Miklós kormányzó
Hitler
kancellárnál tett látogatása után
vasárnap
kezdődik meg a három napra tervezett zergevadnszat Hinter Rissben, A kormányzó ezután
Knrinthiún keresztül folytatja útját és alkalmat fog találni arra, hogy meglátogassa Mik-

las süővetségi elnököt, aki ezi<jó>z<"rint V e i d é ben, a Wörthi ló partján taitózk<>dik

Az osztrák lapok
Az ósztrák lapok a kormányzó ausztriai tartózkodásának második napján ugyanazzal a
lelkesedéssel és figyelmességgel irnak az utazás minden mozzanatáról, m m t az első napon.
Horthy Miklós kormányzó gépkocsija — Írják a déli bécsi lapok —, pénteken este Ischlbe érkezett s a kormányzó az éjszakát a fürdőhelyen töltötte Szombaton reggel a kormányzó folytatta uíját Hinter Biss felé, ahol minden
előkészület, megtörtént a kormányzó fogádíatására. Miután Hinter Riss hegyi falucskát kizárólag osztrák területen keresztül nem lehet
megközelíteni, a kormányzó gépkocsija bajor
területen keresztül az úgynevezett Dráchentaluton h a l a d j keresztül, hogy elérje Hinter Risst.
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a d t a m Vb kölcsön 3 há alatt 3.200 tárgyra- E? óriási
rekord. 26 P-t fdok 1 (j grtm 14 K. tört aranyra (jobb
ék»zerre többet) Ruhákra, kareakedSknek árukra, magas kölcsön. Dr. SIMON Zálogház, Oroszlán uee» 6.
Reiárat kanu alatt is.

vérhasnak a halálozási
arányszáma
egészen kicsiny. az átlagon
aluli, bár a hetesek erdészének állapota sulvos.
Elterjedtek hirek a váróéban arról
hosrv
gyermekbénulási megbetegedés is fellépett. Dr.
tfernády Mihály tiszti orvos nvilatkozata szerint Szegeden
nem fordult
elő
gyermekparali'
'zises megbetegedés,
ellenben
KisknndOrozsmáról
és a közeli
községekből
szállítottak be
a szegedi klinikára több ilyen beteget. Augusztus hónapban három
Heine-Medin megbetegedés fordult elő Kiekundorozsmán. mindhárom
megbetegedés ötnapos időközben tőrtént.

Estinkint a Próféta

kertben

ssolg*IJuk fel.
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Tif uu és vérhasjárvány lépett fel a Gazdasági Egyesület borait
MIXER: Polgár Ferenc HSC
Szegeden
Ezrével oltják be a lakosságot a lilusz ellen

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
nyári hónapok szokásos fertőző betegségei:
n tífusz és a vérhas járványszerüen
lépett fel
Üacacdcn. Eií,V6zerrc több megbetegedést a Somogyi-telepről jelentettek, azután szórványosán a város minden részében előfordult tífuszos
ée vérhaemegbetegedés. A mult évben augusztus végéi? 108 tífuszos végbe leged és fordult
elő. Az idén szombaton a 80-ik tífuszos eseteit
jegyezték be a tiszti főorvosi hivatalban, ezek
egy negyedrészét MOnban a tanyákról
i* a kö'
zelkörnyékről
jelentették. A jelek szerint az
idén kisebb arányú a tífuszjárvány,
de félő.
hogy a legközelebbi
napokban ujabb
menbete¡iftlrsckröl
érkezik
jelentés.
Bfldaig n kővetkexó uraikban fordult elő ti.
fúszóé megbetegedés:
Somogyi-telepen a 6.. 7.. 8., 10., 11.. 12.. 18..
19., 20., 23.. 26. ée 33-ik uceákban. továbbá a
Petőfi Sindov-euKiruUm, $ Wátvée k i r á l v léten,
.) Hajnal
H ík^czi . H«mok". Délibáb. \lfol
di-. Dobó-. Kisfaludy-, Pálfj-. Puettaszeri . Ná*
dv-, Ij«h«l-. Arviz- és Széntháromáis uccában.
A tiszti főorvosi hivatal intéjkedéséra a
fertőző betegeket h klinikákon
hclvezték el, 9

A halál megy
a maga utján
Irta SOMLYÓ ZOLTÁN
A gyilkosság után egy órával már a vonaton
ültem. At első negyedórában halálos ijedtség fogott el, A kezemet folyton « mellemre tapasztva
tartottam és megrémítem úttól, hogy a szivem a
legnyugodtubban viselkedik. Számolni kezdtem az
ütőerem dobbanását, égés/, normális volt. Csak
* szemeim előtt láncolt két seürtfr« lepedő és
minden, amit láttam, eteken keresztültörve julott a szarubúrtyámnr. Minden észzavaróan nyugodtnak látszoll, a vonat zakatolását tisztán hallottam, de éreztem, hogy valami furcsa hangja
vhd, mint amikor egy óriási hegedűre hangfogót
kapcsolnak.
Most már nem hittem az életemben, ugy gondolUm, hogy meg vagyok halva. Ks már emlékeztem in reá, hogy a drága, miközben a tiz ujjam
között fuldoklott egy ezüstkalapácsot ragadott
f«-l a? etagereről és azzal irtózatos ütést mért a
koponyámra. Igen, igen. persze... borzasztóan
megütött vr|e és azulán rémülten felsikoltott. E t .
ker hagytam abba a fojtogatást és — talán meg
•e halt, talán akkor azért hagytam abba, mert
» fcalapácsüt^stöl meghaltam <*S ő él. Biztos, hogy
halott vagyok — igy gondoltam —, biztos, hogy
halott vagyok. Es a kerekek szépén, értelmesen,
Szomorúan mondták utánam:
— Ha-lott va-gyök .. ha-lott va-gyek . .
A Wtrdlvány sarkában Qltem, nekitámaszkodva
us ablak keretének. Hirtelen alliatároztam- hogy
i'gyszrrüen próbát teszek, hogy megtudjam •
lóságot. Először csak erősen szemügyr« vettem,
hogv miket látok és hojv lát-c «»¿y helott Ilyen

veszélyeztetett terülteken pedig
védőoltással
látták
el a lakosságot.
Dr. Hernády
Mihály
tiszti orvos végzi a védőoltásokat, ozideig már
többeser embert beoltottak
tífusz ellen. A So~

mogyi-telepen tizenkét ucca lakosságát oltották
be. (iz önkéntes jelentkezőket
is
tömegével
oltják be a tiszti főorvosi hivatalim-]. A jeg-

cél«zerübb HZ lenne, ha minél többen
jelentkeznének védőoltásra, ezt díjmentesen eszközli
a tiszti főorvosi hivatal. Az oltás nem vészé'
jves, nem jár lázzal, csupán kit főfájást okoz
és biztosan
megvéd a fertőzés
ellen. A biztonság kedvéért a védőoltást egv heli időközönkjnt háromszor kell megismételni.
•hleniős
arányban
terjed Szegeden
a vérhas.
Eddig 133 megbetegedést
jelentettek
be. naponkint
ilyen megbategedés
fordul
elő a
gyermekek
köréhen.
A betegek nagvrészét kórházakban, klinikákon helyezték el. a könnyebb
betegeket a lakásukon harvták, de állandó ellenőrzés alatt állanék * elkülönítették
őket.
A vérhas ie szórványosan fórdult élő 3. városban, a régebbi heteseknek örvendetten iavul
az állapotuk.
Szenesére az idén ugv a tífusznak, mint a

tisztán? Éreztem, hogy hazudok magamnak, amikor agt akarom magammal elhitetni, hagy tisztán
Játot. Mert például, kjnégve az ablakon, a sínekben nem tudtam megtalálni azokat a kapcsokat,
amelyekkel az egyes sindarabok össze vannak
róva. Holott máskor egész órákon keresztül néztem és csináltam ezt és mindig pontosan megláttam azokat a helyeket, ahol a síneket erős srófokkal összeillesztik. Ez már gyanús volt. Mosl
elhatároztam, hogy felugrók és kisétálok a folyosóra. Ha ez siikerül, akkor nyilván élek. Közben
megakadt a tekintetem egy kis falusi templom
lornyon, amelynek keresztje élesen villogott bel''
a fagyos égbe. Erről nem tíjdtani levenni szeme
met. Tehát csak tovább néztem és most a?t ha'rt
roztam, hogy aludni fogok
Már néhány pere múlva álmodni ketdtem. F.g\
tcmplömben •e!»am, amelynek főoltárán o't To
kiidt » drága hajolt, a ; áldozatom, kiterítve. \r
ew'ist kalapács, amellyel fejbe vert, ott feküdt a
száján és a pap intett felém, hogv közélébb lép
,1«k hozzá fcn köwl jöttem és ekkor füstöl öt ad
tak a kezembe, amelyből meggyilkolt kedvesemnek a parfümje tóduít kl. Most hirtelen megszünl
ux álom. egyszerre csak visszaemlékeztem egy tavaszi délelőttre, amikor egyezer drogériában volt.
tam és ntt egy gyönyört nőt láttam, akj sietve
lépett kl a? üzletbal. Utánarohantam, ő szint«
futva ment az autóig, amely reá várakozott á j
utón felugrott és közb«o kiejtett 4 kezéből egy
flacon-illatszert. Én gyorsan felemeltem és ÍR.
léje nyújtattam. De ő — mikőíb«n az autó töffög,
ve már Indult _ leírhatatlan arccal mosolygott
felém és láffyan intett, hogy tartsam meg a?
üvegweskát. tie vgv lebbwntett a kejcévol, mintha
egy fehér «zárnyaeskát mártott volna bele a le»
veggbe e«y kis madár . . .
Istenem — hís» csak most tydmm
l^og^• eb
be a nőbe vntr'oV szerelmes. Ebbe és ne», sbb;».

Bahtay zeneüara h i s n v e l santha lalos éneket

A győri
útépítési panama
Budapest.
euiueztus 22. A srvöri Szombathelyi tátrin.vKvár ós Útépítő B t .
eltűnt
igaz Katója, dr. Virág Imre jelentkezett
g. győri
ügyészségen.
A győri útépítés panamával kapcsolatban letartóztatták Magva róvárott
Takács La.Í0€ állam utmeetert, akinek a Wési útépítkezéseknél kellett feltipvelin.
Az a vád ellene, hogv a cigtfil
motorkerékpárt kapott,
hogy elnézzen
különböző
szabálytalanságokat..

Cserépkályhák

miqden »liftben és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők L A N D E S B E R Ö - c e m e n t á r n g y á r t a i i .
Az összes építkezési anyagok legjobb beszerzési

forrása
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akit meggyilkoltam. Rettenetes, %át akkor miért
öltem meg?... Hiszen nem volt jogom hozzá,
hiszen és egy másik nőt szeretek I
E pjllanatiían éreztem először a bünt szorongó
mellemben Most csak gyorsan, gyorsan, megtudni, hogy valóban élek-e, mert ha csakugyan halott vagyok, akkor nem lehet helyrehozni a dolgot
és nem lehet bűnhődni.
Bejött a kalauz. Feltörő örömmel fogadtam, a
szivem szinte csattogott a boldogságtól. Amikor
betóHa maga után a kupé ajtaját, láttam, hogy a
kezei puszta csontokból állanak és a jegylyukaszló egvlk "fele ezüstből van és kis kalapács lóg a
véRén és az arca a szeméig egy lakktokban pilu>n, azontúl tíatta halálfej Vártam, hegy majd
•>/ól valamit, legalább jónapot kivánva egy kevés barátsággal D« nem szólt egy szót sem, csak
kinyújtotta felém hosszú, karmos csontkezét. Pzepegve kotortam bele mellény zsebembe» reszketve
Húztam elő 'a jegyemet és odaadtam. Ebben a pillanatban hirtéjen éjszaka lett, a halál-kalauz magasan meglóbált» pl rosti vegfl lámpáját a Jegy fölött és megint tisztán éreztem azt az Illatot, amely
a templomban a füstölőből jött ki. Fulladozni
kezdtem tőle és a kalauz most niegcsövátla a feJét.a Jegyre nézett, majd reám. de nem szólt egy
szót sem, csak nagyon csöndes mozdulattal vjszszanyujtotta a jegyemet. Furcsa volt. Végső kétségbeesésemben, anélkül, hogy szavakat ejtettem
volna kl. csak a szemeim járásival, megkérdeztem tMle, hogy talán nem jő a Jegv? Hogv 'alán
nem utazhatom vele oda. abov* akarok? 0 határtalan fáidalommal ds szánalommal megcsóválta a fejét és lassan kiment a kupémból.
Nem maiad « á s hátra — gondoltam —,
keli húzni 3 vészféket Meg fogom huzniavésoí-'l.cj, a vonaf mef/'ll
. Pe most nem tífdtam
ryorsan elhatározni vagy megállapítani,.hegy. mii
fogok tenni, ha megáll a vonul. Biztos, hogy nerrt^

