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Kik pályáznak az öiödik 
tanácsnoki állásva 

(A BfUndgyar ország munka társától.) Dr. 
i áífy József polgármester — mint ismeretes 
— kiírta a pályázatot az ötödik tanácsnoki 
állásra, amelynek betöltését nemrégen enge-
délyezte a belügyminiszter. A pálvázat ter-
mészetesen nagy érdeklődést kelt főképen 
azoknak a városi tisztviselőknek a körében, 
akiket akár közvetlenül, akár közvetve egyé-
nileg érint a kérdés, hogv kj leSz az ni tanács-
nok. Egyelőre persze nem lehet, tudni, liogv 
kik nyújtják be a pályázatukat, de már eddig 
is négv komoly pálvázóról beszélnek. 

Pályázni fog az ötödik tanácsnoki állásra 
dr. vitéz Gombos' József aljegyző, a iavadal-
mi hivatal vezetője, dr. llammer Fidél tb. ta-
nácsuk. az adóhivatal vezetője, dr. Kemrnrsy 
Tibor tb. tanácsnok, a népjóléti ügyosztály 
vezetője. 

Fentekig bizonytalan volt, hogv dr. Ham-
mrr Fidél benyujtja-e a pályázatát. Hammer 
Fidél ellen ugyanis névtelen levelek alapján 

vagy másfél évvel ezelőtt fegyelmi eljárás in-
dult. Legutóbb azért nem adta bc pályáza-
tát, mert ez az eljárás akkor még nem feje-
ződött be. Időközben a közigazgatási bizott-
ság fegyelmi választmánya, miután megálla-
pította. liogv Hammer ellen a névtelen felje-
lentők minden alap nélküli hajszát indítottak, 
megszüntette a~ ellene megindított eljárást. 
A névtelen levélírók megfellebbezték ezt a 
határozatot a belügyminiszterhez. A belügy-
minisztérium fegyelmi bizottsága csütörtökén 
tárgyalta az ügyet ós az elsőfokú határozatot 
teljes egészében jóváhagyta megállapítva, 
liogy a feljelentések teljesen alaptalanok vol-
tak. Tgv semmi akndálva nines annak, hogy 
Hammer Fidél beadja a pályázatát. 

Lehetséges, hogv lesznek más pályázók is, 
egyolőre erről a négv tisztviselőről tudják biz-
tosa n, liogv felveszik a küzdelmet az ötödik 
tanácsnoki állásért. 

és 

Szeged kél fontos egészségügyi intézménye: 

fertőző betegek kórháza 
tüdőbeteggondozó Intézet 

w (A Délma<iyarorssAa munkatársától.) Dr. 
Sajó La jos tiszti főorvos, aki ui alapokra, fek-
tette Szeged közegészségügyét, pénteken 
délben bemutatta a. sajtó képviselőinek a vá-
ros két uj. nagyjelentőségű intézményét, a 
'fertőző betegek kórházát és a tüdőbetegaondo. 
:ó .intézetet. 

A fertőző betegek" kórháza 
»—\ 

fulajdonképen nem uj intézmény Szegeden. 
Meg volt eddig is. egy roskadozó, kezdetleges 
ujszegedi épületben működött, de állandó volt 
.TI panasz ellene. Néhány hónappal ezelőtt fog-
lalta. e] a Pulcz-uccai fiókkórház régi épüle-
tét. ,amely előzőleg a sínylődő szegények háza 
Volt. Az épületet, amennyire lehetett, rend-
Lchozták, kitakarították és hiánvos felszerelé-
sét kiegészítették. Mai állapotában, ha nem 
is felel meg minden tekintetben a modern 
egészségügyi követelményeknek, ha berendezé-
se kissé kopottas, szegényes is, de kétségte-
len, hogy nagy fejlődést jelent az ujszegedi 
járvány barakkal szemben. Az épületben meg-
oldották a különböző fertőző betegek gondos 
elkülönítésének kérdését, külön épületrészben 
ipolják a vörhenyes és diftóriás betegeket, el-
különített helyiségekbe kerülnek az ui bete-
gek a megfigyelés időtartamára. Van a fertő-
ző kórháznak külön tálalója, mosókonyhája, 
mosogató, fertőtlenítő helyiségé, a szerzetes 
nővérek, akik a betegek ápolását vállalták, 
szintén elkülönített épületrészben laknak, van 
ezeken kívül orvosi rendelőszoba, várószoba, 
látogató szoba és a. kiszolgáló személyzetnek 
is külön helyiségei vannak. 

A kórház tulajdonkénen 

hatvan ágyas. 

ele szükség esetén hetven-nyolcvan beteget el 

tud helyezni. Jelenleg negyvenhét fertőző be-
teget ápolnak a kórházban, körülbelül fele-
részben vörheny, felerészben diftériás beteg. 
Ennek a két veszedelmes betegségnek van 
most a szezonja. A betegek legnagyobb része 
gyerek, de akad köztük néhánv felnőtt is. 

A járvánvkórházat a közkórház konyhájá-
ból élelmezik. Az ételt, zárt edénvekben szál-
lítják át. még pedig az épület külön beiáraián 
és így az ételhordó személyzet nincs kitéve a 
fertőzés veszedelmének. 

A fertőző kórház élén dr. Tószöahy Aladár 
egvetemi tanársegéd áll, aki naponta három-
szor tölt. néhánv órát az intézetben és végzi 
el az orvosi teendőkot. A kórháznak külön 
zárt udvara é,s szép kertje van. ahol a lába-
dozó betegek tölthetik az idejüket. Az ud-
vari melléképületekben lakások vannak, a köz. 
kórházi alkalmazottak lakásai, akik szintén 
a fertőzés voszélvo nélkül közlekedhetnek a 
közkórház és a fertőző kórház között. 

— Maga ez a tény is azt bizonyítja — 
mondotta Sajó főorvos —, hogv egész nvu-
godtan egyesitheti a város a fertőző kórhá-
zat. mint fertőző Kórházi alosztályt a köz-
kórházzal, mert az orvosi előírások gondos 

betartása osetén semmi lehetőség sincs arra. 
hogy a fertőző anyag átkerüljön a többi osz-
tályokba. 

Elmondotta még a főorvos, hogv abban az 
esetben, ha 

az idegklinika uj épülete 

felépül és az elmcklinika elköltözik a Pulrz-
uoca másik oldalán lévő kórházi pavillonok-
ból, a, fertőző kórházat ebben a két pavillon-
ban helyezik el. Ez mindenesetre tökéletesebb 
megoldás lesz. 

A fertőző kórház után 

a tüdőbeleggondozó intézet 

Mérov-uceai hajlékát mutatta bc a tiszti fő-
orvos. Ez az intézet, amely egy régi, dc töké-
letesen modernizált, épületben kapott hajlé-
kot, a város egyik legszebb és legfontosabb 
közegészségügyi intézete, a tüdővészelleni vé-
dekezés egyik leghatékonyabb eszköze. Az in-
tézet, Merényivé, dr. Finta Hona orvosnő ve-
zetésével működik és tartja állandó kezelés^ 
megfigyelés alatt a tüdőbetegeket. A vezető 
orvosnő asszisztense dr. Czjnki Gabriella, aki 
szintén specialistája a tuberkulózisnak. Fel-
szerelése tökéletes és a legmdernebb orvosi 
módszereket alkalmazza. Az épület oldalszár-
nyában nemrég nyílt meg két fekvőcsarnok. a 
földszinti a férfi-, az emeleti a női betegeké, 
akik a leggondosabb és a legszakszerűbb ápo-
lásban részesülnek. 

Az intézet őrzi és kezeli a tüdőbetegek kar-
totékjait, röntgenfelvételeit és végzi az isko-
lásgyermekck állandó tildővizsgálatait. 

Tagadhatatlan, hogv ez a két intézet igen 
fontos szerve az egészségügyi szolgálatnak 
Szegeden. 

D i v a t o s S í e l ö v c k b ő l 
m o d e r n s z a b á s s a l 
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felöltőt Takarékos-
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8 pengőért 10 hónapra 
ítélték 

a Valéria-téri zsebmetszőt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegődi törvényszéken dr. Molnár István tör-
vényszéki biró péntekn ítélkezett Czeglédi 
Károlv 21 esztendős szegedi napszámos ügyé-
ben, aki egy hónappal ezelőtt vakmerő zgeb-
metszést követett el a Valéria-téren. Vajas 
József 60 esztendős tanyai gazda zsebéből lop-
ta ki a pénztárcáját nyolc pengő tartalommal. 
Vajas József mindkét kezében csomaggal igye-
kezett előre a piac sokadalmában és érezte, 
hogy valaki hátulról erősen végigtapogatja. 
A gazda nem gondolt 6ommi rosszra,^ dc azt 
nem állhatta meg, hogy hátra ne szóljon: 

. — Ne tapogasson fiatalember. 

A fiatalember valamit, dadogott erre cs 
eltűnt a tömegben. A gazdának néhány perc 
nmlva szüksége lett volna a pénztárcájára, ám 
amjkor kereste, sehol sem találta. Most. ju-
tott eszébe a tapogatás igazi oka. Feljelentést 
tett, az őrszeincs rendőrnél és nemsokára el 
is fogták a Zsebmetszőt, dc már nem találták 
meg nála sem a tárcát, sem a pénzt, zseb-
metsző szokás szerint a lopott holmit tovább-
adta, nehogy árulója legyen. 

A pénteki tárgyaláson Czeglédi tagadta, 
hogv ő követte volna el az öreg gazda sérel-
mére a lopást, Vajas József azonban határo-
zottan felismerte benne azt a fiatalembert, 
aki öt a piacon gyanúsan körültapogatta. Kide-
rült az is. hogy Czeglédi a- detektívek előtt 
beismerő vallomást tett. A bíróság a rovott-
multu zsebmetszőt lopás büntette cimén jog-
erősen 10 hónapi, börtönre Ítélte. 

DOBROWENápviíis 8-án 
Jegyek a Délmagyarországnál! 


