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A járványkórház 
becsukott kapuja előtt meghalt 

egy tifuszbeteg leány 
Egy sándorfalvai gazda kocsin hozta Szegeere két tifuszos 
gyermekéi; 22 éves lánya meghalt, mielőtt még körházba 

került volna 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délelőtt tragikus haláleset történt a 
járványkórház kapujában. J á n o s i Mária 22 
esztendős sándorfalvai tifuszbeteg leány apja 
kocsiján hirtelen meghalt. Az esetről jelentést 
tettek a rendőrségnek, .ahonnan bizottság szál-
lott ki a helyszínre. Megtalálták az ujszegedí 
járványkórház bejárata előtt a halott leányt 
apja kocsiján. A kocsi mellett, a földön, még 
egy alak feküdt, akiről csakhamar kisült, hogy 
az meg a gazdálkodó másik leánya, aki 
ugyancsak tifuszos és apja az időközben meg-
halt testvérével együtt hozta be a városba őt 
is. 

A kihallgatás során tisztázódott, hogy mi 
történt tulajdonképpen. Röviden az történt, 
hogy Jánosi János sándorfalvai gazdálkodó 
mindkét leánya megbetegedett. Az apa elvitte 
gyermekeit az orvoshoz, dr. B o d Árpádhoz, 
aki konstatálta, hogy a két leány súlyos ti-
fuszbeteg és utasította az apát, hogy a gyere-
keket rakja kocsira és vigye he gyorsan Sze-
gedre, a járványkórházba, mert a fertőző be-
tegek nem maradhatnak odahaza- A gazdál-
kodó befogott egylovas kocsijába és megin-
dult Szeged felé a két beteg leáunval. Nagyne-
hezen, mert csak lépésben jöhetett a ló, meg-
érkeztek a városba és itt az öreg megérdeklőd-
te, hogy hol van a járványkórház, ahová neki 
gyerekéit vinni kell. Megmondották, hogy Új-
szegeden van. annak is a végében. Jánosi le-
fizette a hídfőnél a vámot és megkereste Új-
szegeden a járványkórházat és bezörgetett az 
ajtaján. Azonban ott rossz helyen zörgetett, 
mert a járványkórházat már régebben üzemen 
kivQl helyezték és minden járványos beteget a 
klinikán ápolnak azóta. Jánosival nehéz volt 

megértetni a dolgot, hogy most vissza kell 
fordulni és Szegeden, a klinikán elhelyezni a 
gyerekeit. Amig az ajtó előtt ácsorgott, azalatt 
a 22 esztendős Mária meghalt. A másik leány, 
aki Máira mellett feküdt, vette észre, hogy nő-
vére meghalt. Jánosi levette erre az élőt a ko-
csiról és tovább is ott várt, amig nem történik 
valami. 

Megérkeztek a mentők, akik aztán az élet-
benmaradt leányt elszállították a kórházba. 
Értesülésünk szerint először haza akarták vin-
ni Sándorfalvára, a rendőrség közbelépésére 
vitték azután a klinikára a súlyos beteg leányt. 
A rendőrség megindította a vizsgálatot a tra-
gikus ügyben. 

Egy szemtanú a következőképen mondotta el 
a történteket: 

— Szemtanuja voltam a délelőtti jelenetnek 
a járványkórház előtt. Mondhatom, még soha 
ilyen szomorú és megrázó dolgot nem láttam, 
még a rendőrtisztnek is, aki a bizottság vezető-
je volt, könnybelábadt a szeme. Reggel kilenc 
óra felé hozták a két beteget egylovas paraszt-
kocsin. A gazdánál beutaló cédula volt. Ott 
mondották meg neki, hogy a járványkórház 
csukva van, oda nem viheti a gverekeit. Mig a 
járvánvkórházból telefonáltak valahová, addig 
az egyik beteg meghalt a kocsin. Hallani kel-
lett volna az anyának, az apának és a másik 
súlyos beteg gyereknek a sirását! Az ucca meg-
telt, olt állták körül az emberek a szomorú ko-
csit. Mindenki könnyezett, aki csak látta ezt a 
jelenelet. Aztán megérkezett a rendőrség. Ad-
digra a beteget letelték a földre, a szerencsét-
len ott sirt és szenvedett, amig aztán nagysoká-
ra elvitték. Tizenegy óra lett, mire kiürült az 
ucca. . . 

Egyelőre nem 
összpontosítják a piacokai 

Nem tudja végrehajtani a város a belügyminiszter pfacrendeletét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi kereskedőket és az iparosokat élénken 
foglalkoztatja az a kérdés, mi lesz a piacok-
kal. Egyöntetű az a vélemény, hogv lehetőleg 
három helyen, a Mars-téren, a Rákóczi-téren 
és a Valéria-térem kell összpontosítani a most 
meglehetős szétszórt piacokat. A belügyminisz-
ter legutóbb szigorú kötelességévé tette a ha-
tóságoknak, hogy a főbb közlekedési utvona-
lakról sürgősen helyezze el a piaci forgalmat. 

Ezidőszerint az a helyzet, hogy 

kilenc helyen vannak elhelyezve 
Szegeden a piacok. 

A Tisza Lajos-köruton, a Mars-téren, a Valé-
ria-téren, a Rudolf-téren, a Klauzál-téren, a 
református templom előtt és a Széchenyi-té-
ren három helyen van piaci forgalom. Leg-
inkább rendezésre szorul az iparospiac, tizen-
egy ilyen piac van Szegeden, ezek beosztása a 
következő: a Széchenyi-téren van elhelyezve 
papucs, csizmadia és cipő, magyarszabó, kö-
teles, kefekötő, szitás, fésűs és kézműves-piac, 
a Valéria-téren az asztalosok és seprüsök, a 
református templom előtt a kosárfonók. A 
terv szerint a tizenegy iparos piac a Rákóczi-
térre kerülne és ugyanide helyeznék a baromfi 
és zöldség piacokat is. Ezáltal a Széchenvi-tér 
és a Tisza Lajos-körut egvrésze megtisztulna 
a piacoktól. 

Ezzel azonban még nem volna befejezve az 
átcsoportosítás, mert a Tisza Lajos-körutról a 
többi élelmiszer-piacot a Mars-térre vinnék át 
A Mars-térnek csak a felél, a kövezett részt 
foglalja le a kocsipiar. a laktanya előtti rész-
re kerülnének az élelmiszer-piacok. 

A terv kiivtelének azonban egy súlyos aka-

dálya van: a Rákóczi-tér és a Mars-tér fele-
része kövezetlen. A mérnökség számítása sze-
rint a két térnek a kikövezése legalább 400 
ezer pengőbe kerülne, erre pedig nincs egy fil-
lér fedezete sem a városnak. A kövezetlen te-
rekre viszont nem lehet áthelyezni a piacokat, 
ez közegészségügyi szempontból nem kívána-
tos 

Ezeknek a szempontoknak az alapján most 
dr. P á 1 f v József polgármester felterjesztést 
intézett a belügyminiszterhez és ebben rámu-
tat arra, hogy 

Sz"geden egyelőre nem képes a 
város végrehajtani a piacok össz-
pontosítását, mert ennek súlyos 

pénzügyi akadályai vannak. 

Hivatkozik a felterjesztés arra, hogy a Rákó-
czi-teret és a Mars-tér felét előbb ki kellene 
köveztetni, ez azonban 400.000 pengőbe kerül-
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ne, viszont fedezetet nem képesek kijelölni 'és 
a gazdasági viszonyok javulása előtt nem is 
lehet szó a közel félmilliós kövezés végreha j-
tásáról. Ilyenformán a miniszteri intézkedés-
nek a város nem képes eleget tenni, a piacok 
koncentrálására most nem is kerül sor. 

A főközlekedési útvonalnak számított Tisza 
Lajos-köruton mégis rendet teremt némileg » 
hatóság. Ideiglenesen 

a Tisza Lajos-körut egyik oldalá-
ra terelik át rövidesen a piaci for-
galmat, a sátrakat agy helyezik 
majd el, hogy azok a gyalogjáró 

felé nézzenek. 

Azt később fogiák kijelölni, hogy a Tisza La-
jos-körút melyik oldalára helyezzék a piacot, 
valószínű, hogy a körút páros oldalát jelölik 
ki erre a célra. 
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Alakításokat modellek után vállalunk w 

Titulescu harcot kezd 
Károly királlyal 

Bukarest, szeptember 3. Bukaresti politikai 
körökben ugy tudják, Titulescu elhatározta, 
lionu felgyógyulásakor azonnal visszatér Ro-
mániába s jelentós szerepet vállal a belpoliti-
kai küzdelemekben. még pedig az ellenzék ol-
dalán. A nemzeti paraezt^-irtttal akar egvütfc-
müködni, amelynek vezetői elatározták, hogy 
a bukott külügyminiszternek felajánlják a 
pártelnöki tisztséget. 

A hír meglehetős izgalmat keltett a kor-
mánypártban, mert Titulescu fellépése a belpo-
litikában és együttműködése a parasztpárttal, 
egyenestn a király személye ellen irányuló 
harcnak a kiélesedését jelenti annál is inkább, 
mert Titulescu kihagyása a kormányból az ural-
kodó egyenes utasítására történt. 

Prága, szeptember 3. A cseh fővárosban 
október 27ére várják Károly román királyt. 
Károly tiszteletére Benes vadászatot rendez a 
Magas-Tátrában. I t t nagv sietséggel hozzá-
fogtak a javornai Hohenlohe hercegi kastélv 
rendbehozatalához, ott fognak lakni az állam-
fők Bpnes elnök. ak; feleségével egvütt Kista-
polcsányban pihen, ott fogadja a kisantant 
külügyminisztereit, akik a pozsonvi kisantant-
értekezleten vesznek ré6zt. 

Bronz-örökmécses 
a Hősök kapuja alatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön ismét Szegeden tartózkodott Pogány 
Móric, a tanitói internátus és a Hősök kapuja 
tervezőművésze, hogy ellenőrizze a folyamat-
ban lévő munkálatokat, a. szükséges útbaigazí-
tásokat megadja az épületen dolgozó iparosok-
nak. Utjának főcélja az volt, hogv a Hősök 
kapuja két belső bolthajtása alá tervezett 
örökmécses fából faragott modelljét a helvezi-
nen kipróbálja. 

A modellt. Pogány Móric művészi tervei alap-
ján Klekner Károlv mérnök készítette el ere-
deti nagyságban. Az örökmécses, amelyből két 
teljesen egyforma példány készül a kapu két 
boíthajlása alá, méreteiben is impozáns művé-
szi alkotás. Magassága két és félméter, a kö-
zepén hatalmas kereszt, amelvet négv széles 
kard tart. Maga az örökmécses piros bura 
alatt a középen fog égni. 

A modellt Klekner Károlv szerelte fel a 
bolthajtás alá és Pogánv Móric tüzetesen ta-
nulmányozta a hatását. Megállapította, hogv 
a modell mindenben megfelel az eredeti tervek; 
nek és nagyszerűen beleillik a kapu ünnepi 
hangulatába. Eredetileg az volt a terv. hogy a 
hatalmas méretű örökmécsest vasból készítik 
el. de Klekner mérnök eltérően a megállapo-
dástól. a saját, költségére vállalkozott arra, 
hogv bronzból készíti el mindkét példánvt. Va-
lószínűleg októberre készül el a művészi mun-
ka és akkor kerül sor felszerelésére. 


