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Clrentfdtek az újszegem lárvanyhorbaz 
sürgős tatarozását 

(A Délmagyarország munkatársától.) kz ujsze-

gedi járványkórház ellen felmerült súlyos pana-

szok most már orvosjásra kerülnek. Á legutóbbi 

közgyűlés — mint ismeretes — póthitelt szava-

zott meg a járványkórház épületének rendbeho-

zására. A közgyűlési határozat fellebbezési határ-

ideje most járt le és mivel nem nyújtott be fel-

lebbezést senki sem ellene, jogerőre emelkedett. 
libben a határozatban a közgyűlés háromezer 
pengőt szavazott meg a járványkórház céljaira. 

Mint ismeretes, a járványkórházba szállított 

vórhenybefeg gyermekek elhelyezése és ellátása 

miatt robbantak ki a panaszok, amelyeknek lé-

nyege az volt, hogy a gyerekeket töröttablaku és 
vaj fülhetet len szobában helyezték el és hogy a 

szoba férgekkel van tele. Dr. Sajó Lajos tiszti fő-

orvos azonnal intézkedett, liogy a gyerekeket 

fűthető és féregmentes szobába vigyék át, a jár-

ványkórházban uralkodó állapotokról jelentést 

tett a polgármesternek is kérve, hogy a szükséges 
munkálatait haladéktalanul rendelje el. 

A kérdés a csütörtöki tanácsülésen került szó-

ba. A tanács megállapította, hogy a közgyűlési 

határozat, amely fedezetet biztosit a munkálatok 

költségeire, jogerőre emelkedett, igy tehát a 

munkálatok elrendelésének semmi akadálya nincs. 
Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes ennek alap- | 

ján utasította a mérnöki hivatalt, hogy a járvány-
korház talarozási munkálatait a legsürgősebben 
bonyolítsa le. 

Ö9k a meghűléses beteg Szegeden 
Maláriás megbetegedés Dorozsmán 

(A Délmagyarország munkatársátó l . ) Sze-
ged közegészségügyi helyzete aránylag kielé-
gítő, a szokásos őszi járványos betegségek jó-
fal az átlagon a lu l vannak. A t í fusz járvány 
sikerülte az idén Szegedet, a megbetegedések 
— szerencsére — csak szórványos jellegűek 
voltak, járványról az idén beszélni sem lehe-
tett. A tiszti orvosi h ivata l k imuta tása sze-
rint> a tifuszos megbetegedések nagyrésze nem 
a városban, hanem a környéken fordult elő, 
de m i u t á n a fertőző betegeket a szegedi kli-
nikákon kellett elhelyezni, igy a szegcdi szá-

mokat befolyásolták a k imutatásokban. 
A legutóbbi időben azonban rendkívü l meg-

növekedett a meghűléses betegek száma. Az 
idő járás hirtelen fordult hűvösre és i lyenkor 
rendszerint sok az inf luenza. A mostani meg-
betegedések azonban egyáltalán nem hasonlí-
tanak a mu l t évi j á rványos inf luenzára, lefo-
lyásuk alig pár nap alatt megy végbe, nem 
járnak hőemelkedéssel és nem is fertőznek. 

Csongrádmegye közegészségügyié is javu l t az 
utóbbi betekben. Fel tűnő, hogv ú jbó l előfor-
dul t ma lá r i a a kiskundorozsmai járásban. 

Vakmerő betörés 
a Kárász-uccában 

A cimíáblák mögött behatottak a Boda csemegeűzlelbe, likőrös 
vacsorái rendezlek, összecsomagolták a zsákmányt és elmene-

kültek 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Vakmerő 
betörés történt csütörtökre virradó éjszakán a 
Kárász-uccában Boda Bertalan csemegeüzletében. 
Ismeretlen tettesek behatoltak az üzletbe, mintegy 
250 pengő értékű árut és pénzt elvittek, majd 
megszöktek üldözőik elől. 

Hajnali felhárom óra tájban az éjjeliőr gyanús 

B e l v á r o s i M e z i Csütörtöktől mindennap 

Úrilány 
szobát keres 

Zilahy Irén 
Vígjáték attrakció: Főszereplők: 

SOMLÓ ISTVÁN, KABOS GYULA, SALA-
MON, RADÓ, Köpeczi, Boócz stb 5, 7, 9 

S z é c h e n y i M e i l Csütörtöktől folytatólag 

Á szezon legszebb fiünje. 

Á csodálatosan szép muzsikás filmje. 

Főszereplő: JEANETTE MAC DONALD és 

EDDYE NEDSON. 

mozgolódást fedezett fel az üzlet környékén és 
amikor a rendőrrel együtt odasietett, egy ember 
éppen abban a pillanatban ugrott le a portálról 
és szaladt a Dugonics-tér felé. kz üldözők min-
denütt a nyomában voltak, de elfogni nem sike-
rült. A betörő, legalább is az egyik, végigszaladt 
a Somogyi-uccán, befordult a Tcmpjom-térrc és 
az árkádok környékén eltűnt. 

A betörés az utóbbi Idők egyik legvakmerőbb 
és legraffináltabban kieszközölt betörése volt, 
ahogy a nyomozás ezt megállapította. Az üzleti 
portálok ugy készülnek, hogy a portál alatt, a 
cimtábla mögött körülbelül egy félméter széles-
ségű hely van, ahol egy ember elsétálhat. A be-
törő valószínűleg már kora este bement abba a 
házba, ahol a Boda-féle üzlet van és a kapu alól 
egy kinyitható ablakon mászott fel a portálok 
mögötti üres részbe. Itt azután elsétált a eimtáb-
lák mögött egészen addig, amig a Boda-féle üz-
let kirakata fölé nem ért. Ott letért az üzlet felé, 
áthaladt a kirakat tetejét fedő üvegtáblákon, sőt 
két tábla, miután a sötétben a rámák helyett rá-
jok lépett, be is tört a]atta és az üvegcserepek 
a kirakatba estek. A belső üvegablakot betörte és 
most már nyitva állott az ut az üzlet felé. Be-
ugrott a boltba és hozzálátott a sötétben a mun-
kához, ami elég veszedelmes volt, mert hiszen 
az üzletnek nincs redőnye és könnyen kiszűrődik 
onnan minden zaj és fény. , 

A betörőnek volt egy falazója is, egy fiatalabb 
fiu, aki azalatt <iz üzlet előtt sétált és teste az 
uccát. Ugy Játszik, hogy bennt az üzletben sem 
volt egyedül a betörő, hanem legalább is ketten 
voltak, erre vall az a nagy pusztítás, ami ott 
történt. A betörők a sötétben több üveg likűrt el-
törtek. Ez közvetlenül ajtó mellett történt, 
az üvegek tartalma az ajtó alatt kifolyt az uc-
cára. A betörök előbb jóllaktak; kiderült, hogy 
megettek egy csomó étvágygerjesztő perecet, meg-
ittak több kis üveg likőrt, majd sajtol és gyümöl-
csöt fogyasztottak. .1; üzlet tele volt szórva gyű-
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Pető Ernő 
főárusilónál 

Szeged, Széchenyi íér 2a. 9 
mölcsmaradékokkal. Megtalálták a kézi kasszát, 
amelyben csupán aprópénz volt, ezt mind elvitték 

magukkal, de arra is volt idejük, hogy egy másik 

rekeszben levő régi, értéktelen pénzeket kidobál-

ják. 

Csomagolópapírt kerestek és tekintélyes zsák-
mányt csomagoltak össze. Szalámit, likőrt, csoko-

ládét, sajtot, süteményt, fűszert vittek el. Kifelé 

is azt az utat használták, amerre bementek. De 

most már létrát támasztottak a kirakathoz és 
ugy mentek fel. Nem a kapu alá tértek vissza, 

hanem végigmentek a portál alatt és ahof vég-
ződik a kiugró része, a Kézművesbank elölt, ki-
törtek egy ablakot és leugrottak az uccára. Ek-

kor ért oda a rendőr és az éjjeliőr. 

A rendőrség erélyes nyomozást indított a tet-

tesek kézrekeritésére.' Kétségtelen, hogy a hely-
zettel alaposan ismerős emberek követték el a 
vakmerő betörést. Ezen az elgondoláson elindulva 

a rendőrség reméli, hogy rövidesen sikerül el-

fogni a tetteseket. 

Jersey 
kötött szövet anyag, mely különleges finom 

gyapjú fonalból készül. Az idei őszi divat 

közkedvelt újdonsága a jersey kötött ruha^ 

nem gyűrődik, elegáns, finom szinei elő-

nyösek és a legkülönbözőbb divat fazonban 

készül. Lampel és Hegyi cég divat kötött-

árugyára 17-én, vasárnap délután 5 órákon 

exklusiv divatrevün fogja bemutatni a leg-

újabb Jersey kötött ruhamodelljeit teadél-

után keretében a Hungária-szálló emeled 

nagytermében. Meghivóigénylés a cég Tiszai 

Lajos-köruti üzletében. Telefon: 24-05. 

Leverték az abesszin 
csapatok támadását 

R ó m a , október 14. M in t Addisz-Abebából je-
lentik, abesszin rablócsapatok az esős évszak 
utolsó szakát felhasználva, meglepetésszerű 
támadást intéztek néhány kisebb őrá l lomás 
ellen, amelyek a középetiópiai fensikon elszi-
getelve ál lottak. Az olasz csapatok gyors és 
erélyes fellépése mindenü t t rendet teremtett. 
A rablócsapatok vezetőit elfogták és agyonlőt-
ték. Az összetűzés során 38 olasz tiszt, 3 al-
tiszt, 1 közkatona és 13 fasiszta mi l ic is la el-
esett. 

Mielőít vászonáru ! 
vesz, kérjen árajánlatot bizalommal tőlünk. 

P n l l á l f T o c f w á r o i f Vászonáruiizlete. Cse-
r l f i l d n I C o l v C l C f l konics-u.5. Kalász-tag 


