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A kúria jogerősen felmentette 
dr. Boróczy Kálmánnét, 

aki kisfiái külföldön rejtegeti és gyermekéi 
nem hajlandó az apának kiadni 
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A riporter:) 

Mi a titka annak , h o g y l O O éve» 

kort ért e l ? , 

A 100 éves f*. 

Ettem, ittam, d o b fi n y o T í a m, 

amennyi csak ¡ól esett ; d e soha 

nem mulasztottam el J^spirint*} 

bevenni I , 

•) F o n t o s t 

Aspirin-tabTcTTdft kkd' 

rólag a „Üiayex" keresztlel 

valódiak! 

20 darabból dhó csomagoldt P' ÍM 

3 darabból illó csomagolás P 0-24 

(A Dél magyar ország munkatársától) Kedden 
hozott Ítéletet a kúria dr. Boróczy Kálmánné is-
meretes ügyében. Dr. Boróczy Kálmán bajai ügy-
véd és különváltan élő felesége között hosszú esz-
tendők óta áldatlan harc folyik a kis Zsombor 
nevű gyermekük miatt. 

Amikor az asszony különvált férjétől, a gyer-
meket is magával vitte. A házaspár nem tudott 
sehogysem megegyezni abban, hogy a gyermek 
kihez kerüljön. Az árvaszék végül is a gyermeket 
az apának ilélle, később az anya által bejelentett 
perorvoslatob alapján a hatóságok ugy intézkedtek, 
hogy a gyermek mégis az anyjához kerüljön. 

¿¿vésőbb a gyermeket megint az apának Ítélték, 
Boróczyné azonban nem uo!t hajlanáó a gyer-
meket az' apának átaáni és amikor az ügyvéd a 
balóságokhoz fordult segitségért, a gyermek nyom-
talanul cllünt. 

Az • apa liosszu időn át mindenfelé kereste 
gyermekét, dc nem sikerült megtalálnia. A múlt 
esztendőben azután feljelentést telt felesége ellen 
a gyermek rejtegetése miatt. Az asszony ellen a 

(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-
ügyminiszter rendeletére most ha j t j ák végre 
Szegeden a kötelező tífuszoltást. Két napon 
át: hétfőn és kedden kellett jelentkezni a ki-
ielölt helyeken, ahol a tiszti orvosok végezték 
az oltást. A belvárost kivéve, Szegednek mind 
az öt kerületében, a telepeken és a tanyákon 
is beoltották a jelentkezőket, a nyilvántartás 
szerint közel 50.000 embert oltanak be most 
iifusz ellen. 

A felhívásokra a lakosság az oltási helye-
ken tömegesen jelentkezett, ugy, hogy min-
denüvé rendőröket kellett kivezényelni, hogy 
a rendet fenntartsák. Egy-egv oltási helyen 3— 
4000 embert oltottak be A tiszti orvosok 
segítséget is kaplak, a közönségnek mégis vá-
rakozni kellett, mert a jelentkezők nyilván-
tartásba vétele késedelmet okozott-

Altalános a panasz, hogy 

a tifuszoltásról sokan elmaradtak, 
mert nem tudták, hogy az köte-

lező. 

Az illetők pótlólag még jelentkezhetnek, de 
ha ezt is elmulasztják, ugy 

az oltások befejezése után felje-
lentést tesz ellenük a tiszti fő-
orvosi hivatal és a kihágási eljá-

rást megindítják. 

BELVÁROSI JIOZI Szerdán utoljára 

D A L A K I A V A 
(A kr imi g á r d a ) 

Grandiózus filmattrakciő. 

SZÉCHENYI MOZI Szerda, csütörtök 

A Metró-filmgyár különleges filmje! 

Féltékenység 
Amerikai életkép 

MIrna Lay, Clark Gable és Jean HarJov. 

családi állás ellen elköuclett vétség cim'én indult 
eljárás a szegedi törvényszék előtt. 

A biróság előtt az anya beismerte, hogy a 
gyermeket külföldön rejtegeti és kijelentette, 
hogy nem hajlandó elárulni a gyermek tartózko-
dási helyét. A szegedi törvényszék felmentette az 
anyát az ellene emelt vád akii azzal az indoko-
lással, hogy nem követ el a családi állás ellen 
vétséget az, aki nem akarja megfosztani gyerme-
két a családi állástól, hanem csupán elrejti. Ez 
az elrejtés ugyanis nem fosztotta meg a gyermeket 
családi állásától. 

A tábla más álláspontra helyezkedett és az 
anyát egyhónapi fogházra ítélte. A kúria keddi 
Ítéletében érvénytelenítette a szegcdi tábla íté-
letét és a törvényszék felmentő ítéletét emelte jog-
erőre. Az Ítélet indokolása szerint az anya nem 
követte cl a bűncselekményt, amikor gyermekét 
elrejtetie, mert a gyermek hollétének . eltitkolása 
nem képez családi állás ellen elköuclett bűncse-
lekményt. 

Jelentkezni tartoznak az oltási helyen azok 
is, akik már tavaly be voltak oltva tífusz el-
len, ezeket nyilvántartásba veszik és a tiszti 
főorvosi hivatalban vezetett névjegyzékekkel 
összehasonlítják. Akik valamely szervi beteg-
ségben szenvednek, felmentést kapnak az ol-
tás alól, de szintén meg kell jelenniök az ol-
tási helyen és orvosi bizonyítvánnyal tartoz-
nak igazolni betegségüket. 

A tífusz elleni oltásokat 

kedden délután egyelőre befejezték, 

csak hétfőn kerül sor a másodszori oltásra. 
Ezen mindenkinek jelentkeznie kell ugyan-
azon a helyen, ahol az első oltást eszközölték. 
Rákövetkező héten a harmadik oltásra kell 
jelentkezni, ezzel befejeződik a preventív el-
járás. A tifusz elleni oltás úgyszólván semmi-
féle fájdalommal nem jár. nem okoz hőemel-
kedést, senkinek sem kell a munká iá t meg-
szakítani- Az oltások délelőtt és délután is 
vannak, hogy mindenki elmehessen a kijelölt 
helyekre. 

A tiszti főorvosi hivatal sok eredménvt re-
mél a tifuszoltástól. A mul t évben mintegy 
hatezer embert oltottak be tifusz ellen, most 
ma jd legalább félszázezerre tehető a beoltottak 
száma. ugy. hogy azt számitiák, hogv Szeged 
lakosságának 40 százalékát immunizáln i lehet 
az esetleg fjjllénő tifusziárvánnval szomben. 

A kötelező oltás első két napján 

számos panasz hangzott el az el-
járás mostani lebonyolítása ellen. 

Elsősorban az helytelen, hogv* az egyes he-
lyeken nagv tömegek zsúfolódnak Össze, órá-
kon keresztül kell az elfoglalt családoknak vá-
rakozni, de \oltak olyan helyek is, ahol szin-
te életveszélyes volt a tumultus. Az egvik 
óvodában olyan tarthatatlan volt a helyzet, 
hogy az anyák alig mertek kisgyermekeikkel 
kitartani a tömegekben, — másik helyen az 
ablakon kellett kiadni a csecsemő'-*», mert kü-
lönben összenyomták volna őket. Számos mun-

kásasszony van, akinek magával kellett vin-
nie kisgyermekét. A tapasztalat az, hogy nem 
gondoskodtak kellően a jelentkező nagv töme-
gek elhelyezéséről és a tömeges oltás megfe-
lelő, gyors lebonyolításáról. Ezeket az állapo-
tokat már a jövő hétre meg kell szüntetni. He-
lyes volna, ha ott tis oltanának, ahol na-
gyobb tömegek dolgoznak, igy a nagyobb gyá-
rakban mindjárt a helyszínen. ezzel el le-
hetne kerülni a tumultuózus jelenetek és az 
órákig tartó várakozás egy részét. Mindeneset-
re sürgős intézkedésre van szükség. 

Véres harcok 
Oviedo uccáin 

London, február 23. Az angol fővárosban ked-
den korainak mondják a népfront kormányának' 
azt a tegnapi jelentését, amely szerint csapatai 
benyomultak Oviedoba és már a város központjá-
ban harcolnak az elkeseredett védők ellen. A mi-
lícia benyomulása a londoni jelentés szerint 
még nem történt meg. A milícia igyekszik a vá-
rost bekeríteni és páncélos autók védelme mellett, 
igyekeznek a csapatok a városba behatolni. Eb-
ben a pillanatban a külvárosokban folyik elkesc 
redell harc. 

A felkelők főhadiszállása cáfolja Oviedo el-, 
estét és azt hangoztatja, hogy a milícia támadá-
sát mindenütt visszaverték. A város szerinte be-
vehet ellen. 

Madridi jelentés arról számol be, hogy a fő-
város körül csak helyi harcok folytak. A kor-
mánycsapatok nem tudták áttörni a felkelők gyű-
rűjét, viszont azok sem tudtak előrenyomulni. Egy 
másik jelentés szerint a Madrid körül harcoló fel-
kelők parancsnokságát állítólag Queipo de Llano 
tálVrnok. Malaga elfoglalója veszi át. 

Bilbaoból azt jelentik, az asturiai harctérről 
érkezett legújabb hírek arra mutatnak, hogy a 
köztársaságiak megerősítették az előző napokon 
elfoglalt állásaikat és hogy Oviedo uccáin foly-
tatódnak a harcok. 
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I legközelebb 

. Ötvenezer embert 
oltanak be Szegeden 
tifusz elien 

Panaszok a kötelező oliás első két napján 


