
El kell távolitani a hóréteget 
a gyengébb szerkezetű házak tetejéről 

A tűzoltóság felhívása a külvárosi háztulajdonosokhoz 

(A T) élmagyar otszág murikat ár-

iától) Vasárnap és hétfőn két na-
pon át tartó újabb havazás újabb 
nehézségeket' okozott Szegeden, 
lemcsak az utcákon, hanem különö-
icn a külvárosokban és a telepe-
ken a gyöngébb építésű házaknál. 

Ezzel kapcsolatban a szegedi 
tűzoltóság a következőket közli? 

— A tfizoltófőparanc8nokság 
felhívja főleg a külvárosi és te-
lepi háztulajdonosok figyelmét, 

hogy a gyengébb szerkezetű há-

zaik tetejéről a hótömeget, távolít-

sák el, nehogy az a hó súlya 

alatt leszakadjon. A háztetők ösz-

szeomlása esetén a padlásra, ille-
tőleg a padlásmennyczctro zuhant 
tetőanyagokat, cserepet és havat 
el kell a padlásmennyczetről tá-
volítani, mert olvadás esetén a 
mennyezet beszakadhat és a ház 

falni kidőlhetnek. Ennek a mun-

kának elvégzése a háztulajdonos 
kötelessége és nem a tűzoltóság 

feladata, 

A posta átmenetileg 
beszüntette a csomagok 

házhozkézbesitését 
A MTI jelenti: A postahivatal 

közli, hogy a havazás okozta közle-
kedési akadályok miatt a Csomagok 
házhozkézbesitését átmenetileg be-

szünteti. A csomagokhoz tartozó 
szállítóleveleket afconban továbbra 
ís a megadott címen, háznál kéz-
besíti. Felkéri ezért a közönséget, 
hogy a Csomagok elviteléről maga 

gondoskodjék. A csomagok átvehe-
tők a Szeged 1. számú postahivatal 

raktárhelyiségeiben hétköznapokon 
8—13 és délután 2-6 órák között. 

Bejárat a Vár-utcai kapún. A cso-
magok átvételéhez a szállítólevél 
szelvényét feltétlenül cl kell vinni. 

Fel kell emelni 
a szegedi klinikák 

ágy-számát 
Vitéz dr. Tóth Béla főorvos jelentése a köt-
Igazgatási bizottság hétfői ülésén a fertőt-
ienitö intézet korszerűsítése érdekében — 
Az iskolákban a szokatlanul hideg tél aka-

dályozta a tanitás zavartalan menetét 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) A szegedi törvényhatóság 

közigazgatási bizottságának hétfő 

délutáni ülésén dr. Tukats Sándor 

főispán elnökölt, elsőnek dr. Pávó 
Ferenc tb. főjegyző Ismertette a 

közigazgatás multhavi menetéről 

reMó polgármesteri jelentést. A je-

lentés a szegedi közegészségügyi vi-

szonyokra vonatkozéan utal a tiszti 

főorvosi hivatal jelentésére, majd 

beszámol arról, hogy az egyes adó-

nemekből mennyi folyt be a mult 

hónap folyamán. Végül közli, hogy 

januárban 13 tüzeset fordult elő. 

A" polgármesteri jelentés tudo-
másulvétele útán dr. Ra'ck Kálmán 
az árvaszék ügymenetéről szóló je-
lentést terjesztette elő, majd vitéz 
dr. Tóth Béla tiszti főorvos ismer-
tette a tiszti főorvosi hivatal mű-
ködéséről, valamint a szegedi köz-
egészségügyi állapotokról szóló je-
lentést. 

A kórházi féróhe'yek 
számának felemelése 

— A gümőkór elleni védekezés 
" mondotta vitéz dr. Tóth Béla — 
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országos megszervezésének munká-
jában éppen a hétfői napon kezdő-
dött meg az Országos Tuberkulózis 

Hét. Orvosaink most is, mint az el-
múlt években a szakelőadások so-
rozatát tartják és minden erővel 
azon vannak, hogy a betegség elle-
ni küzdelem minden részletét meg-
ismertessék a közönséggel. Ebben 
a münkában mindenkinek részt kell 

venni. Ha visszatekintünk az el-
múlt év eredményére, az alkotások 
egé.sz sorát látjuk. Kizárólag a kor-
mány által vállalt és elvégzett 
építkezések több mint háromszáz-

ezer pengőt tesznek kit 150 új kór-

házi ágy létesült gümőkóros bete-

gek fészére. Ezek a szegedi ered-
mények igen nagy haladást jelen-
tenek, mert eddig a betegelhclyezés 
itt nemcsak* megoldhatatlan volt. 
Most mégis az idei tuberkulózis hét 
első napján erről a helyről azt kell 
bejelentenem, hogy sürgősen szük-
ség volna az eddig létesült 150 ágy-

számnak 50-nel való felemelése. 

Ezt a kívánságot a gyógykezelésre 
és elkülönítésre igénnyel bíró és a 
még mindig mutatkozó helyhiány 
következtében fel nem vehető bete-
gek nagy száma miatt kell bejelen-
tenem. Hisszük, hogy a királyi kor-
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mány a még feltétlenül szükséges 
ujabb 50 ágynak létesítésére meg-
találja a módot és eddig vállalt ha-
talmas áldozatait az idén folytatni 
fogja Szegeden. 

A kiütéses tifusz 
— A harctéri események követ-

keztében szükségessé vált a kiütéses 
tifusz elterjedésének megakadályo-

zása, — folytatta a tiszti főorvos. 
— Az egészségügyi kormány rész-

letes rendeletben és külön szolgálati 

utasításokban adta meg a követen-

dő eljárás módjait. A veszedelem 

Szegedet sem kerülte el és már két-

izben is szükség volt gyanús egyé-

nek megfigyelésére. Minden törek-
vésünk az — folytatta —, hogy vá-
rosunk lakosságát megóvjuk ettől 

a szörnyű, keleti fertőző betegség-

től. 

— Még élénken él mindenki em-
lékezetében a pár év előtt a kis kun-
dorozsmai cigánytelepen lefolyt 

járvány, amelyet akkor sikerült 
nagy erőfeszítéssel a telepre korlá-
tozni. Most, miként a tapasztalat 
mutatja, újra közel van a veszély 
és idejekorán megteszünk mindent 

ellene. 

Korszerűsíteni kell 
a fertőtlenítő intézetet 

— Előterjesztést tettem a pol-
gármester ttrnak a városi fertőtle-
nítő intézet korszerűsítésére — 

folytatta a főorvos —, mely a mű-
szaki tervek szerint körülbelül 7000 
pengőbe kerülne. Az ország egyet-
len vidéki ilyen intézete nagyon rá-
szorul erre az átalakításra, ezt 
most halasztani nem lehet. Ugyan-
csak előterjesztést tettem a fertőző 
kórház belső átalakítására, melyet 

4000 pengővel lehetne megoldani. 
Ez a munka is feltétlenül szüksé-
ges és sürgősen kellene elvégezni, 
A számvevőséget folytonosan kér-

jük. hogy a fedezetet teremtse elő, 

mert a műszaki tervek már itt is 

régen készen állnak és a polgármes-

ter úr a kórház vezetőorvosának és 
a tiszti főorvosnak meghallgatása 
után már régebben elhatározta ezt 
a nélkülözhetetlen munkát. Végze-
tes lenne, ha a fedezetet sürgősen 

meg vem találhatnánk. 

Sürgős szükség van az iskolai 
fürdetés bevezetésére 

-—Ugyancsak kérést intéztem az is-
kolafürdetés folytatásának biztosí-
tására szükséges néhányszáz pengő 
költség utalványozására. Köztudo-
mású úgyanis, hogy nagyszámú is-
kolásgyermck hordoz magán para-
zitákat. Kiütéses tifüszveszély ide-

jén ez az állapot — amiről egyéb-

ként mát több ízben tettem jelen-

tést a közigazgatási bizottságnak 

és ami ellen állandó küzdelmet 

folytatunk — ez az állapot nem 

tűrhető és ellen Csak intézményes 

beavatkozással, a jól bevált iskola-

fürdelési akcióval lehet eredményt 

elérni. A most bejelentett intézke-
désekre, illetve ezek költségére ha-
ladék nélkül szükség van. 

—•'A házasságkötés előtti kötelezö-

Icg elrendelt orVosi vizsgálat a tisz-

ti főorvosi hivatalban zökkenő nél-

kül folyik. A munkában részt vesz 
az egyetemi doi-matológiai klinika 
és a tüdőgondozó intézet. A vizsgá-
lat alá tartozók' részéről e fontos 

' nemzetvédelmi munkával kapgeo-
[ latban megértést tapasztalűnk.. 
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A tiszti főorvos nagy figyelőm-
mel kísért jelentése ntán Lám De-
zső rendőrfőkapitányhelyettes kö-
zölte, h'osry Szegeden az elmúlt hó-
napban 700 bűnügyi aktát Intéztek 
cl. Dr. Sztojka Miklós a pénzügy-
igazgatóság jelentését, dr. Szarvas 
János az ügyészség jelentését Is-
mertette. A szegedi ügyészségi fog-, 
házban jelenleg 200 férfit, 58 nőt és 

5 fiatalkorút tartanak őrizetben. 

• • 

Összeomlással fenyeget 
a Szilléri-sugáruti elemi iskolc 

egyik tanterme 
Ezután dr. Nagy Sándor tanfel-

ügyelő terjesztette a közigazgatási 

bizottság elé a tanfeügyelőség je-

lentését. A szegedi kül- és belterü-

leti iskolákban a rendkívüli hideg, 

valamint a szokatlanul nagy hó 

akadályozza a tanítás zavartalan 

menetét. A szokatlanul kemény tél 

és nagy hó miatt igen sok iskolá-

ban el kellett rendelni korábban a 

nagy hideg, most pedig a hó és a 

tüzelőtakarékossági szempontok 

miatt a szénszünetet. A szénszüne-

tet az egyes iskolákban a szükség-

hez mérten hosszabb-rövidebb idő-

tartamra rendelték el, sőt a kul-

tuszminiszter idevonatkozó rendel-

kezésének értelmében már a korá-

csonyi szünet is hosszabb ideig tar-

tott az iskolákban, mint az előző 

években. 

Beszámolt ezután a tanfelügyelő 

arról, hogy a SziHéri-sUgárúti ele-
mi iskola egyik osztályában beszün-

tették a tanítást és az osztályt ki 

ürítették, mert a mennyezet és a fal 

állapota miatt a tanítás ebben a 

tanteremben életveszély nélkül nem 

lett volna folytatható. A tantefem 

mennyezete összeomlással fenyeget 

s Igy feltétlenül szükség van atra. 

hogy az elhatározott javítási és át-

építési munkálatokat minél előbb 

elvégezzék. Mindaddig, m í g ezek az 

átalakítások meg nem történnek, az 

iskola nevezett osztályában szüne-
tel a tanítás. 

Schneider tanító fegyelmi 
üqye 

Jelentésének további részében 
azt kérte Nagy Sándor tanfelügye-
lő a közigazgatási bizottságtól, hogy 
határozza el s ennek értelmében uta-

sítsa a polgármestert Schneider Já-

nos tanító fegyelmi ügyének lefoly-

tatására. Ismeretes hogy Schneider 
János móravárosi tanító ellen az a 
nanas? hangzott ol hogv hántol-
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BETTE DAV IS 
ragyogó művészete korunk legna-
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I6Y ASSZONY 
Hálton fixii 
A modern regényirodalom egyik 

legnagyobb sikere filmen! 
Tekintettel a film rendkívüli hosz-

szuságara, az előadások 
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