Péntek, 1937 március 12.

OítMAGyAROKS?A

G

5

flz éjszakai razzia
megdöbbents eredménye
(A. Délmagyarorszdg
munkatársától.)
A rendőr«
ség erkölcsrendészeti osztálya szerdáról
csütörtökre virradó éjszakán nagyszabású
razziát
tartott. A rendőrségre az utóbbi időkben sok paDasz érkezett azok ellen a nők ellen, akik egyes
uccákat valósággal megszállás alatt tartják, ¿különösen sok panasz érkezett a rendőrségre a Tisza
Lajps-körut és környékéről, a Polgár-, Margit-,
Korona-, Attila-uccákból, valamint a
Kossuth
Lajos-sugárut és a mellékuccái lakosai részéről.
Egy-egy uccasarkon csoportokba verődtek a kétes
egzisztenciájú nők és molesztálták a járókelőket.
A szerdai razzia során az erkölcsrendészeti detektívek egész sereg nőt fogdostak össze az uccákon és a különböző lebujokban. Éjféltájban körülbelül 60—70 nő szorongott a központi ügyelet folyosóján. Volt közöttük szinte egészen gyereklány,
ae voP köztük 50—60 éves nő is. Az elfogottakat
nyomban kihallgatták és akkor kiderült, hogy jelentős részük férjes asszony. Sírva panaszolták,
hogy nem fószántukból
állottak
ki az
uccasarokra, han^m férjük kergette ki őket. a keresett
pénzzel pedig cl kellett számolniok. Nem egy nyíltan
azzal vádolta a férjét, hogy évek óta nem dolgozik, hanem veréssel és fenyegetésekkel
arra
kényszerili őt, hogy minden
éjszaka kimértjén
az uccára.
Általában mindannyian azzal védekeztek, hogy a
rossz gazdasági viszonyok miatt voltak kénytelenek sétálni az uccákon. A rendőrség valamennyi
nő ellen megindítja az eljárást, többeket a büntetés letöltése után ki is toloncolnak Szegedről.
Érdekes, hogy a rendőrség ezúttal nem engedi
futni azokat a férfiakat,
akik a nőkkel tartatják el
magukat.
Azokkal a nőkkel, akik férjükre, barátjukra panaszkodtak, jegyzökönyvet vettek fel és c
vallomások alapján a férfiakat is felelősségre
vonják, mint
felbujtókat.

fiz egészség megóvása
kevesebbe kerül, mint a megromlott egészség helyreállítása
Dr. Lőrincz Ferenc előadása az egészségvédelemről
vA Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön este nagy érdeklődéssel kisért előadást tartott a központi egyetem aulájában dr. L ő r i n c z
Ferenc egyetemi rendkívüli tanár „Egészségvédelem régen és m a ' címmel. Dr. V e r e s s Elemér
egyetemi tanár megnyitó szavai után tartotta meg
előadását Lőrincz Ferenc, aki bevezetőjében rámutatott arra, hogy közegészségügyre, szervezett
egészségvédelemre a történelem előtti időkben
csakúgy, mint most, éppen akkor volt és van a
legnagyobb szükség, amikor az általános gazdasági viszonyok leromlanak. A szegénység és betegség egy uton jár. A világháború után — .mondotta — éreztük a legnagyobb szükségét a közegészség gondozásának, miután az általános higiéniai színvonal sülyedése kihangsúlyozta, hogy
az állam szempontjából a nép egészsége, ugy gazdasági, mint politikai tekintetben e! nem hanyagolható erőt jelent. A napjaiukban ijesztő méreteket öltő fegyverkezési versenynek mintha velejárója volna az a verseny, amelyet az egyes népek a közegészségügy javtiása terén folytatnak.
Az utolsó tiz esztendő az általános biíricnia fejlesztése terén több eredményt mutat fel. mint a
boldog békeidők bármelyik évtizede. A testben és
lélekben egészségesebb, a szaporodásban felfelé
ivelő nemzeteké a jövő. Jóllehet, a közegészségügy iránvitói békés célokért küzdenek, mégis politikai berendezkedéstől függetlenül, minden államnak egyformán érdeke, liocy minél kev->v„M> járványos beteesée, hiánvos, vasry egyoldalú táplálkozásból eredő ártalom, minél kisebb pspesemöhalfndó«-5"' dokumentálta a nriuzet vitalitását.
Az előadás azzal a közismert, de általában
még mind;« kevéssé értékelt igazsággal
zárult,
liorv a fá;d.Tl«'ntól eltPkintvn, sokkal kevesebb
pénzbe is kerül ar e<"észs#<» mp<*óv<sa, mint a
nic^romloít. egészség? bMvrpállifása. Ha ez Inaz.
az egves emberre vonatkozólag, ugy ieazsáca énpert olvan erős az egész ors'áfra nézve is. ITa
továbbá valamelv állam elraholhatatlan vagvona
polgárainak
ninnkakéness^srében,
egészségében
reilik, UPV a nemzeti va«vón megvédésnek érdeke és t*r. pffésrs<s"-i •Melem érdeke e.TV uton tár.
A közönség melegen megtapsolta dr. Lőrincz
Ferencet, akinek dr V e r e s s Elemér mondott
köszönetet értékes előadásáért.

— Az árvíz évfordulója. Csütörtökről
péntekre
virradóra
megszólallak
a harangok,
annak
emlékezetére, hogy ötvennyolc
esztendővel
ezelőtt a Tisza árja
elöntötte
Szegedet.
Az árviz
évfordulóján délelőtt 10 órai kezdettel szentmise
lesz a fogadalmi
templomban
és a többi felekezetek
tempplomában
is istentiszteletet
tartanak,
amelyeken
a
város halósága
is képviselteti
magát. Az istentisztelet idején, tiz órától
tizenegy óráig,
hlvatalszünet lesz a
városházán.
— A polgármester budapesti u t j a A Magvar
Városok Országos kongresszusa pénteken délelőtt tartja közgyűlését Budapesten és a r i a d r .
P á 1 f y József polgármester is felutazik. A
polgármester még a szombati napot is a fővárosban tölti és több városi ügy elintézését szorgalmazza a minisztériumokban.
— Háztulajdonosok küldöttsége a városházán.
Csütörtökön délelőtt Körmcndy
Mátyás vezetésével a Nemcstakács-, Felhő- és a Kormányos-uccai
háztulajdonosok küldöttsége járt a polgármesternél,
akitől csatornázást
és vízvezetéket
kértek. A küldöttség tagjai elmondották, hogy maguk
is hozzájárulnának
a költségekhez,
mert ezekben az urcákban már tűrhetetlen a helyzet és a legutóbbi
esőzés nagy károkat okozott. A lakások
nagyrésze
átnedvesedett
és emiatt nem lehet a régi áron értékesíteni azokat. Tavaly még 60 pengőért adtam ki
egyik 2 szobás-előszobás lakásomat — mondotta
az egyik Nemestakács-uccai házigazda —, novemberben a lakó már csak 40 pengőért volt hajlandó
tovább lakni ebben a lakásban és most felmondta
a lakást azzal, hogy átnedvesedett és csak 25 pengőért marad a lakásban. Egy év alatt a lakás bére
több mint a felére esett le. Panaszkodtak n többi
háztulajdonasok is, hogy nehezen tudják értékesíteni a lakásokat. A polgármester megígérte, hogy
ű küldöttség kérelmét a legközelebb összeülő városícndező bizottság elé terjeszti.
x Sajt, vaj, turó Márkusnál.
— Halálozás. Súlyos csapás érte
Csonka
Antalt, a Városi Színház tagját. Édesanyja tegnap
este hosszas betegség után meghalt. Temetése pénteken délután 4 órakor lesz Csemcgi-ucca 1.7. szám
alól.
— rtriasi arányú dpvizacsalás Olaszországban.
Milánóból jelentik: A milánói rendőrség nagyarányú devizacsalásnak jött nyomára. A devizacsalók 12 millió líra értékű devizát csempésztek
külföldre. Az ügyben 30 embert tartóztattak ie. A
büntetőtörvényszék gyorsított eljárással már el is
ítélte és összesen 50 millió líra pénzbüntetéssel,
ezenkívül
kisebb-nagyobb
szabadságvesztéssel
sújtotta őket. Az elítéltek között szerepelt 12, külföldi állampolgár, ezeket büntetésük kitöltése
után kiutasítják az ország területéről.
— Előadás Alaszkáról. Dr. K o l Erzsébet magántanár
amerikai
tanulmányútjáról
Alaszka
eiminel vetitettképes előadást tart szombaton délután 6 órakor Baross-ucra 2. száni alatt az auditórium maximumban. Belépődíj 20 fillér, az állástalan diplomások segélyezésére.
— Ha sajtot vesz, figyeljen a Stautfer névre.
— A budappsti
mfzögrardasági
kiállítás
Iránt
olyan
nagy
érdeklődés
nyilvánult
meg
nemcsak
a
közönség,
hanem
a
kiállítók
részéről
is, hogv
a rendezőségnek nagy gondot okoz a jelentkezők elhelyezése.
Teknitettel arra. hogy a tervezett mér?t?k nem
elégítik ki a szükségletet, a rendezőség ujabb területet kapcsolt a vásárhoz. Különösen a falusi
háziipar, a népművészet kiállítási területét kell
kibővíteni, jóllöh«,t, ez csak kicgésiitői,» a i»gvszabásu mezőgazdasági káillitásnak. mégis egyik
legvonzóbb kiállítási -myag lesz. Felvonulnak s
kiállításon a kenderből, lenből, gyapjú! M és
durva anyagokból kés-itett finom szőttes.
-ok.
de található lesz a kiállításon
sszöböl, gtékínyből, szalmából, kukoricnesrhr'ból készült kosár, táska, bot és tipikus falusi zárólHika, a far
zfkasok készítményein kívül a kiállítás mvagának egyik legszebb rés/e alkotiik a csikóbőröskulacs. a karikás ostor és a hi nss (arsolv.

— Nehéz székelésben szenvedők, különösen
akiknek fájdalmas végbélbajok — m i n t aranyér, repedés, előesés, polipus, sipoly, szükület —
teszik az életet kellemetlenné, igyanak reggel
és este negyed p o b á r természetes „Ferenc József" keserüvizet. Az orvosok a j á n l j á k .
x Ma is szálkamentes hulvacsora Pusztaszerinél, Szentbáromság-ucca 3.
— Tüz az orvos lakásában. Az elmúlt éjszaka
dr. T ó s z e g h y
Aladár orvos lakásában tüz
ütött ki. A tűzoltóság percek alatt eloltotta az
egyébként is jelentéktelen tüzet. A kár is jelentéktelen.

no! d:uat és röuidiruhbfila^k I á r.
Széchenyi lér 17.
PoiláK Testűm Csekonics ucca 6.
választékos

— A vajdasági Írók felolvasása. A vajdasági
magyar irók — mint jelentettük —, pérateken délután" ű órai kezdettel fclolvnsó délutánt rendeznek a városi színházban. Az irodalmi délután
iránt városszerte nagy érdeklődés
mutatkozik.
Este 8 órakor bankett lesz a Tiszában az irók tiszteletére. A Délvidéki Otthon felkéri tagjait, Ijogy
az Irodalmi délutánon és a vacsorán is minél na-,
gyebb számban vegyenek részt.
— Rágalmazás! per egy adókedvezmény körül.
Dr. K ö r ö s i Pál kisteleki községi irnok feljelentést tett hatóság előtti rágalmazás cimeu KHnkóKoltai János kereskedő ellen, mert egy beadványában, amelyet a szegcdi pénzügyigazgatósághoz
intézett, azt állította, hogy az írnok az ügyét cézári módon kezelte, későn terjesztette be és ezért
az adókedvezményt, amelyet kért, nem kaphatta
meg. A tárgyaláson a vádlott nem akarta elismerni bűnösségét és bár a tanuk is mind dr. Körösi mellett vallottak, kitartott amellett, hogy a?,
adókedvezményt Körösi hibájából nem kapta meg.
A bíróság felmentPtte Klinkó-Kol'ait a
hatóság
előtti rágalmazás vétsége alól, azonban áttette az
iratokat a törvénvszékre a fennforogni látszó felhatalmazásra üldözendő becsületsértés vétsége
miatt.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este
fél 6 órakor. Hétköznapi istentiszteletek reggel
fél 7 és délután fél 6 órakor. Szombaton reggel
háromnegyed 7-kor.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
,a Hatósági Munkaközvetítő utján
(Mérey-ucca,
Mars-tér sarok): Férfiak. 4 kovács (tűzi), 1 villanyszerelő fiatal, 2 bognár, 2 kötélgyártó, 10 cipész, 3 szabó, 1 borbély, 2 böjgyfodrásznő, 1 nőtlen sütő vidéken, 6 ügynök, 2 kifutófiú biciklivel,
4 pineír. Nők: 4 szőnyegcsomózónö és tanuló Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek:
1 géplakatos, 1 molnár.
— A Hadirokkantak, Hadiözvegyek. Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége szegedi csoportja
elnökségének felhívására az állásnélküli diplomázott, vagy érettségit tett hadirokkantak, hadiárvák és hadigyámoltak saját érdekükben a csoport Dugöíiics-űcca 42. szám alatti
irodájában
r r ggel 8—délután 2-ig jelentkezzenek.
— A tenyészállatvásáron a magyar juhászatoknak nagy sikere lesz. A legnemesebb szövetek készülnek magyar juhaink gyapjújából. Szovetm'-itákat minden kötelezettség nélkül küld Truukhahn
Posztógyár Budapest, XI., Lenke-ut 117.
~ Tudományos plőadás a Munkásotthonban.
Dr. A d l e r Dezső pénteken este fél 8 órakor a
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 0.) „A pénz szerepe a gazdasági életben" cimen előadást tart.
— As-tmában szenvedőknek gyakran megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a természetes „Ferenc József'- keserűvíz azáltal, hogv a tápcsatorna
tartalmát gyorsan feloldja és kiméletesen levezet'
s az emésztő:»z,©rvek további működését halható<::iii elősesiti. Az orvosok ajánlják.

