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l Vészkerületié 
nyilvánították átokházát, Királyhalmát 

és Csorvát, 
meri Szeged közvetlen közelében feltűnt a ragályos illatjárvány 
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(A Détmagya írszdg műnk Hársától.) A nyugat-

európai országokból behurcolt száj- és körömfájás 

fokozatosan közeledett az Alföld fejé és most el-

érkezett Szeged határához. ' 

Csütörtökön dclelött távirati értesítés érkezett 

Kisszállás községből, amely a bajai országút men-

tén Átokházától mindössze 10 kilométerre van. 

Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettcs az állategész-

ségügyi hatóságok előterjesztésére azonnal meg-

tette a szükséges óvintézkedéseket és a Király-

szállástól 10 kilométerre Szeged határába eső te-

rületeket, úgymint 'Átokházát, Királylialmál cs 

Csórva egy részét vészkerületté nyilvánította. 

A polgármesterhelyettes rendelkezésének megfe-

lelően az Átokháza. felé vezető utak végérc őröket 

állítottak, akik éjjel-nappal figyelik az á'lat fel, 

hajtást. A vészkerületböl hasitottkörmü állatokat, 

szarvasmarhát, bivalyt, juhot, továbbá trágyát, al-

mot, szalmát kivinni tilos. 

A szegedi állategészségügyi hatóságok minden 

intézkedést megtettek, hogy a járvány továbbter-

jedésének elejét vegyék és Szeged területére való 

behureolását megakadályozzák. Állatorvosok járiák 

végig a vészkerülatbe tartozó tanyákat és sorra 

vizsgálat alá veszik az aljatokat. 

EpCil a nemzetközi autóul 
jugoszláviai szakasza 

JavlllAh o histcleh-fcnérto hözotlt szakasz gadreit 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Lon-

don és Konstantinápoly közötti nemzetközi autóút 

magyarország szakaszát másfélévvel ezelőtt nyitot-

ták meg. Az utóbbi időben sok panasz hangzott 

el — amelyeknek éppen a Dél magyarország 

adott hangot — , hogy a nemrégen megépült 

autóut Fehértó és Kistelek közötti szakasza any-

nyira megrongálódott, hogy gödrei miatt veszé-

lyeztette a közlekedés biztonságát. Cikkünk nyo-

mán az ut megrongálódását szóvátették a város 

közigazgatási bizottságában is és kérték az állam-

épitészeti hivatalt, hogy még a szabadtéri játékok 

előtt intézkedjen sz ut rendbehozása iránt/ 

Az államépitészeti hivatal intervenciójára most 

azután megkezdték a rossz állapotban lévő út-

szakasz kijavítását. 

A nemzetközi autóut déli szakaszának kiépí-

tése egyébként folyamatban van. A magyarországi 

útszakasz a röszkei határig épült meg, hátra volt 

meg Jugoszlávia cs Bulgária. Az utóbbi időben 

az autósok részéről sok panasz hangzott el, hogy 

a határnál megszűnik a rendes közlekedés lehe-

tősége, mert a jugoszláv utak jórésze rossz ál-

lapotban van. Nemrégiben azután hozzákezdtek 

a nemzetközi autóut jugoszláv szakaszának ki-

építéséhez is, most már remény van arra, hogy 

rövidesen elkészül ez a rcsz is és akkor Szeged-

től délre semmi sem fogja zavarni az autók nem-

zetközi forgalmát. 

A jugoszláv szakasz cpitésc élénk tempóban fo-

lyik. Az autóuton a horgosi határ cs Belgrád kö-

zött tizenegy hid és felüljáró készült, amelyek 

közül a legnagyobb Szenttamásnál, 174 méter hosz-

szuságban, most áll építés alatt; Kishegyeméi 

pedig 06 méter felüljáró épült. Szabadi; i és Bícs-

topolya közöit az útvonal már majdnem teljesen 

készen van és elkészült sok részlete az "innen 

Újvidék fele vezető útvonalnak is. 

Újvidéken most készült el a Sándor király-csa-

tornán átvivő uj belonhid, amely 55 és félméter 

hosszú, járlatszélessége kilenc méter, amiből hat 

méter szé'es az autók számára készült ut. Ennek 

a hidnak megépítésével tulajdonképen befejezett-

nek tekinthető a nemzetközi autóut fő szakaszá-

nak építkezése, most már Belgrád cs Ujvidck kö-
zött a pétervdradi felüljárót kell megépíteni, hogy 

az autósok zavartalanul járhassanák cl Bcjgrádb. 

Az építésügyi minisztériumban készen állanak a 

nemzetközi autóut utolsó jugoszláviai szakasfeá-
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nak tervei. A Belgrád—Kragujeváe—A'ze—bolgár 

országhatár közötti útrészt öt szakaszban fogják 

kiépiteni s a munkálatukat a jövő év tavaszán 

kezdik meg. 

A 6 órai uzlelzárás 
(.4 Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

üzletek zárórájának ügye élénken foglalkoztatja 

a kereskedői érdekszerveket. A kereskedőik köré-

ben ugy az munkaadók, mint az alkalmazottak 

kétségtelennek tartják, hogy a hatórai záróra to-

vábbra is megmarad, az alkalmazottak még azt 

is kérték, hogy a szombat esti 7 óra helyett is 6 

órai zárást rendeljen el a miniszter. Az alkalma-

zottakat az iparügyi minisztérium pótlólag inté-

zett felhivására hallgatta meg a város hatósága, 

illetve a kereskedelmi és iparkamara. Véleményét 

nyilvánította a Kereskedelmi Alkalmazottak Egye-

sülete és a Hivatásszervezet kereskedő szakosztá-

lya is. Mindegyik szakosztályban várták már a 

miniszter döntését, amely véglegesen rendezi a 

kérdést. Hir szerint most már végre rövidesen 

megjelenik a rendelet. A több eljárás és sürgetés 

után legutóbb P. Kcrkai Jouö teologiai tanár, 

a Hivatásszervezet felkérésére érdeklődött az ügy-

ben a kereskedelmi minisztériumban, ahol kö-

zöltek, hogy rövidesen, egy héten belül a keres-

kedelmi miniszter kiadja rendeletét, amely sze-

rint továbbra is a 6 órai záróra fiiarad ör-

vényben. 

Fürdőruhás holttestet 
fogtak ki a Tiszából 

(.4 Délmagyarország munkatársát61) Csütörtö-

kön délután a Pick-szalámigyár közelében ki-

fogták a Tiszából egy ismeretlen, husz év körüli 

fiatalember holttestét. Az illető fürdőruhában volt, 

ezek szerint szerencsétlenség történt, az Ismeret-

len fiatalember a Tiszában fürdött és fürdés köz-

ben iái vi/befult. Az orvos megállapítása szerint a 

holttest már néhány napja lehetett a vizben, való-

színűleg a Maros-torkolat közelében történhetett 

a szerencsétlenség. 

A rendőrség egyelőre nem tudja, hogy ki tehet 
az illető, eltűnési bejelentés nem érkezett a rend-

őrséghez. A rendőri bizottság intézkedésére a 

holttestet beszállították a törvényszéki orvostani 

intézetbe, ahol felboncolják. A nyomozás megin-

dult a halott személyazonosságának megállapítása 

végett. 

DfcO ET K E. R 
B E F Ö Z Ö P O R R A L 

„Az ablak nyitva volt, 
nem tudtunk 
ellentállni . . 

(A Dé'magyarország munkatársától) Apró taU 

vajokat állított csütörtökön az ügyészség a tor* 

vényszéki egyesbiró elé. Sólyom. Sándor Szekeres-

ucca 28. szám alatti lakos nyitott ablakán má-

szott be néhány nappal ezelőtt Szilágyi Bertalan 

has beszélő-artista és Bclány István nevü barátja. 

A lakásban amit lehetett, összeszedtek, majd to-

vábbálltak. Szilágyi Bertalant két nap múlva el-

fogták a battonyai csendőrök, Bclányt pedig a sze-

gedi detektívek keritettek kézre. Szilágyi a csend-

őrség előtt több betörést ismert be, de Szegeden 

már csak egyről akart tudni, a többit tagadta, 

A törvényszék elött mindkettőn azzal védekez-

tek, hogy ittasak voltak, az ablak viszont nyihxi 

volt, aminek nem tudtak ellentállni és Így tora 

tént, hogy bemásztak azon. A lopott holmit pénzző 

tették, a pénzt pedig elitták. A törvényszék fe-

jenként egy-egylwnapi fogházra ítélte őket jog. 

erősen. 

Nagyhegyesi Gyula vásárhelyi napszámos a na* 

pókban lopást követett el Szegeden. Mindössze 

egy felöltőt lopott, azt értékesitetle, a pénzt pe-

dig elköltötte. A csütörtöki tárgyaláson nagy nyo-

morával védekezett, azt adta elő, hogy nem volt 

mit ennie és ezért követte el a lopást. V törvény-

szék az enyhítő körülményre való tekintettel 15 

napi fogházra ítélte. Az itélet jogerős, 
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20 hónapi börtönre ítélték 
a csaló tanyai íüzökészitöt 

(A Délmagyarország munkatársát ói.) A szegedi 

ítélőtábla Nagy Antal-tanácsa csütörtökön tár-

gyalta Jcnel Imre debreceni füzökészitö csalási 

és sikkasztási bűnügyét. Jenéi a mult év nyarán 

végigjárta a tiszántúli községeket, valamint a vá-

sárhelyi tanyaviiágot cs mindenütt megrendelé-

seket vett fel füzökészilésrc. A fűzőket sohasem 

szállította le, a pénzt elköltötte. Másutt pedig 

javításra átvett fűzőket, ezeket is elsikkasztotta 

cs a pénzt elköltötte. 

Jenét a törvényszék elött annakidején azzal 

védekezett, hogy felesége betegségére kellett a 
pénz, de maga is annyira ki volt merülve idegileg, 

hogy saját gyógykezelésére is gondolnia kellett. 

Szerinte a sértett nők ok nélkül tettek ellene fel-

jelentést, mert ha engedtek volna számára időt, 

minden megrendelést leszállított volna. A tör-

vényszék kihallgatta a sértett nőket is, akik vala-

mennnyien azt vallották, hogy hónapokig türelme-

sen vártak, dc végre is egy nőnek szüksége van 

fűzőre és tovább már nem lehetett várni, Jenel 

egyébkent sem tudott volna eleget tenni kötele-

zettségének. A törvényszék a íüzökészitöt egy-

esztendei cs 10 hónapi börtönre itéltc csalás és 

sikkasztás ciuién. A tábla a csütörtöki tárgyalás 

után az Íteletet teljes egeszében helybenhagyta, 

Jenci az itélet ellen semmiségi panaszt jelentett 

bc a Kúriához. 


