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Tavasszal hozzákezdenek 
az egyetemi építkezések 
folytatásához 

A pénzügyminiszter igérefel tetl kisebb épiíkezési összeg beállítá-
sára — Szegedi küldöttség budapesti uija 

CA Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetem legutóbb — mint ismeretes —, 
újból erőteljes mozgalmat indított a félbema-
radt egyetemi építkezések folytatásáért, M i s-
k o l c z v Dezső professzor, az idegklinika ve-
zetője szorgalmazza a régen húzódó kérdés el-
intézését. az építkezések félbeszakításának kö-
vetkezményeit elsősorban az ő intézete sinyli 
meg, az idegklinika ínég mindig nem ka¿ta 
meg végleges hajlékát. 

Dr. vitéz- • S h v o y Kálmán országgyűlési 
képviselő többször tárgyalt a kérdésben az il-
letékes miniszterekkel, köztük elsősorban F a-
h í n y i Tihamér pénzügyminiszterrel, akitől 
legutóbb olyan ígéretet kapott, hogy 

az egyetemi építkezések folytatása 

céljából a legközelebbi költségve-
tésbe beállítanak bizonvos össze-

get. 

Ugy volt, hogy az ügyben pénteken küldött-
ség utazik Budapestre, az illetékes miniszte-
rekhez. A küldöttségben részt vett volna dr. 
G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspök, rlr. vi-
téz S h v o y Kálmán, dr. vitéz I m c c s G y ö r g y 
főispán, dr. P á l f y József polgármester ós 
M i s k o l c z y professzor. Közbejött akadályok 
miatt azonban a küldöttség elhalasztotta uta-
zását, Imecs főispán utazik Budapestre szom-
baton reggel, hogy előkészítse a szegedi kül-
döttség útját. 

Komoly remény van arra, hogy áz egyetemi 
építkezéseket, ha egyelőre nem is nagy arány-
ban, de a tavasszal folytatni fogják. 

Tovább tartanak a panaszok 
a Kötelező tiinszoltás rendszere ellen 

Nagy tömegek hosszú ideig várakoznak az oltási helyeken — Hétfőn 
megkezdődik a második oltás 

61 Délmagyarorszdg munkatársától.) A külvárosi 

.lakosság körében szinte másról nem beszélnek, 

mint a kötelező tifuszoltásról. Ilétfö óta oltják, 

felnőtteket és gyermekeket egyaránt, eleddig 

mintegy 20.000 embert oltottak be. Szünet nélkül 

folyik az oltás a tanyán is, ugyancsak 20.000-re 

tche'.ö a tunyán beoltottak száma, úgyhogy 

öt nap alatt 40.000 embert oltottak 
be Szeged területén. 

Az oltást egyes kerületekben tegnap befejzeték, 

most még 7 helyen folyik az oltás: az Ujsomogyi-

telepi iskolában, az Avar-ncoai, a Katcna-uccat 

és a Szabadság-tori ovodákban és két telepen, az 

Aigner- és a József főherceg-telepi iskolában, 

azonkívül a dorozsmai müuton lévő régi cédula-

házban. 

Ujabban — mint jelentettük — reggel 8 órától 

TI -ig és délután 4 órától 8-ig tartanak szolgálatot 

a tiszti orvosok az egyes oltási helyeken. A jövő 

héten már másodszor oltják be. a jelentkezőket. 

Még most az első turnus utolsóelőtti napján is 

tömegesen je'entkeznek oltásra és erre legtöbb-

ször hosszú időn át várni kall. 

Pénteken délután látogatást tettünk több oltási 

helyen, megállapítottuk, hogy nagy tömeg verő-
dik össze. 

'őO—200 ember, férfiak, nők, gyer-
mekek várakoznak, 

hogy az oltóhelyiségbe jussanak, ahol — legtöbb 

helyen — két gyakorlóorvos végzi az oltást, mel-

léjük egy-egy nő van beosztva, ők a dezinficíá-

lásnál segédkeznek. Minden o'tás után kicserélik az 

injekciós tüt, amelyet azután steril hálnak. Negy-

ven-ötven tii áll rendc'kezésre. Az orvosok gyorsan 

dolgoznak, 

félóra alatt közel száz embert ol-
tott be két orvos. 

Halad a munka, a tömeg azonban csak laísan-
lassan fogy, mert 

nem két, de legalább négy orvos-
ra volna szükség egy-egy helyen. 

Az adminisztrációval is bai van, akit beoltanak. 

azonnal nyilvántartásba vesznek, név, lakáscim ke-

rül feljegyzésre. Három-négy szellemi sziikvég-

muiikás van ezzel megbízva, előttük is összetor-

lódnak a jelentkezők. 

Az oltóhely folyosóján 

különösen az esti órákban nagy a 
tolongás. ' >> 

Hét óra tájban a munkából jövök jelentkezndk, 

ilyenkor több orvosra volna szükség. 

-— Pontosan reggel 8 órakor é3 délután 4 óra-

kor megkezdjük a munkát — beszélte az egyik 

oltóorvos —, de sem ll-kor, ssm este 8-kor nem 

hagyhatjuk abba. Tegnap este fél 9 után fogytak 

el a jelentkezők, nem lehet őket elküldeni azzal, 

hogy elmúlt 8 óra. 

A folyosón várakozók türelmetlenek, a kisgyer-

mekekkel sok a baj, félnek az oltástól, nehezen 

lehet velük birni. Folyton ujabb és ujabb tömegek 

érkeznek, egészen megtelik a külvárosi ovoda fo-

lyosója. 

A várakozás miatti panaszok eljutottak a tiszti 

főorvosi hivatalba is. Pénteken déle'őtt dr. Sajó 

Lajos tiszti főorvos ellenőrizte az oltári helyeket. 

Tapasztalatairól 

a tiszti főor\os 

a következőket mondotta: 

—- Tény az, hogy bizonyos időben nagyolb cso-

portban jönnek össze az emberek és ilyenkor vá-

rakozni kell. Általában azt tapasztaltam, hogy 

a kora reggeli és délutáni órákban alig van /c-

lentkcző, vagy Jegalább is szórványosan jelentkez-
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nek, ellenben délelőtt 10 óra tájban és este 7 óra 

előtt nagyobb csoportokban jönnek az oltási hely-

re az emberek. Ilyenkor várakozni kell. Az oltást 

a szombati napon befejezzük, a jövő héten már a 

második oltás kezdődik. Igyekezni fogunk, hogy a 

jelentkezőket várakozás nélkül beolthassuk. 

Kijelentette még a tiszti főorvos, hogy Újszege-

den tényleg működött egy orvosnövendék az oltá-

soknál — erről a Üclmagyarország legutóbbi szá-

mában emelt panaszt — , de a főorvos szerint a» 

orvosnövendék csak a dezinficiálást végezte, am| 

nem orvosi munka. 
T 

Rendszertelenség 
a tanyai oltásoknál 

A tisztifőorvosnak az a rendelete, mely kő-
!< Űzővé tette Szeged város területén a tifusa 
elleni beoltást, természetesen kiterjed a la-
nyavilágra is. A beoltás rendje körül azonban 
olyan rendszertelenség és szervezetlenség mu-
tatkozik, mely nemcsak a tanyai orvosokat 
áll ít ja teljesíthetetlen feladat elé, hanem a 
tanyai lakosság vegzálásával is jár. 

Tudvalevő, hogy a tanyai tisztiorvosok dél-
előtt 8 órától kezdődőleg rendelnek. E rende-
lés, melyen maidnem kizárólag szegény bete-
gek jelentkeznek, egészen délig tart. Igv 
orvos legkorábban délután 1 órától kezdődő-
leg kezdheti meg a tífusz elleni oltásokat. Ezt 
a körülményt a közigazgatás nem vette figye-
lembe, hanem 

már reggelre nagv tömegekben 
berendelte tifusz elleni oltás cél-

jából a lakosságot 

az orvoslakokhoz legközelebb fekvő iskolák-
hoz. Természetesen az egész délelőtt türelmet-
len várakozással telik el. nz emberek fagyoí-
kódnak és nyugtalanok, de haza nem me-
hetnek, mert hiszen 

4—5 kilométernyi távolságról van-
nak berendelve. 

Az orvosok alig győzik a munkát , 6—700 ol-
tá-» kell adniok egv délután. 

Kívánatos volna, hogy a város Hatósága se-
gítséget ad ion a tn ivni orvosoknak, hogy az 
oltásokat már délelőtt megkezdhessék, d« 
ugvanakkor történjék intézkedés arra is. hogy 
a lakosságot olvan arányban szólítsák be nz 
oltáshoz, hogy ne kelljen órákhosszat vára-
koz tok és az orvosok zavartalanul végezhes-
hessék fontos munkájukat . 

EÜtíl'ék 
a piaci tolvajbanda tagjait 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mult 

hónapban sorozatos lopásokat követett cl egy tár-

saság a piacokon. Az őrizetleni'1 hagyott tanyai ko-

csikat látogatták sorra és ami kezükügvébe eíelt, 

azt c'emclték. A tanyai gazdikat Igen érzékenyen 

megkárosította több eretfcen a szervezett társa-

kig. Többször előfordult, hogy ellopták a gazda 

kocsijáról mindazt, amit a gazda Szegeden vásá-

volt: csizmát, télikabátot, ruhát, fehérneműt. A 

rendőrre^ heteken keresztül nyomozott a tolvaj-

banda után, elfogni azonban csak nehezen sike-

rült őket. Legutóbb a Korona-ucciban cry kocsit 

fosztottak ki. Itt, már szeniélyleirást kaptak a tet-

tesekről a detektívek és ennek alaojánn sikerült 

az egész társaságot elfogni: fián Mihály, ifj. Sári 

István, Kószó András, valamint két fiatalkorú sre-

mélyél'en. 

A fiatalkorúak ügyét elkülönitetté's és pénteken 

csak a többieket á'Iitotta bíróság e'é az ügyész-

ség. Valamennyien beismerő lallomást tettek fs 

azzal védekeztek, hogy nem volt keresetük, azért 

követték el a sorozatos lopásokat. A társaság ve-

zetőbe Bán Mihály volt, az ő irányítása mellett 

do'goztak a többiek. Uetipiacos narokon leiben áll-

tak az uccákon, megfigyelték, hogy melyik kocsit 

hagyják őrizetlenül, azt aztán percek alatt kifosz-

tották. 

A bíróság valamennyi vádlottat bűnösnek hicn-

dotta ki lopás vétségében, Bán Mihályt 4 hónapi, 

Sári Istvánt -2 hónapi és 15 napi, Kószó Andris: t 

3 hónam fosházra itélte jogerősen. 


