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mindenféle megtorlást és erkölcstisztogatást között érthetetlen, de talián most nem is foghangoztatnak programjukul, a választójog- ják már hangoztatni, hogy Andrássy pártról azonban hallgatnak. Az Andrássyék által aia'kitása a munkapártot idegessé tette. A
hangoztatott nemzeti örömlmámor tehát e munkapárttól, sőt eddig a munkapárti diszpercben abban nyilvánul meg, hogy a lapok szidensektől sem kaipott tagot Andrássy
hasábjai tele vannak a függetlenségi félté- pártja.
kenység nehezen fékezett kitöréseivel, vezé-

Vizmizériák
a szegedi állami kórházakban
— A közegészségügyi felügyelő leirata.—Mégis behozzákavizórákat.—

(Saját tudósítónktól.)
Tudvalevőleg junius tizenötödikén lépett életbe az a tanácsi
intézkedés, amely szerint a vizszolgáltatási
BiaaaQexzsaBQaxsigasaEixaaaauaHaBaa
••••••••••^••••••••••••••naazBiaBBDaaBaiiaBHaaauaEsxaaBgiaiaaigBnaaasn
zavarok megszüntetése céljából a vízvezetéket azóta minden éjjel az egész városban elBudapesten — mint onnan jelentik -fcolera- zárják. A tanács ezt a módot eszelte ki az
igyanus tünetek között megíbegedett Füzessé- immár állandósult vizmizériák leküzdésére,
ry Kund d.r. ügyvéd. Az esetet jelentették a de ez sem bizonyult minden tekintetben hefőváros főorvosi hivatalának, .amely konsta- lyes intézkedésnek. A szegedi állami szem— Fertőzött a Tisza vize. — Ujabb
kórházban például emiatt úgyszólván napitálta, hogy iFüzesséry állapota koleragyanus. renden vannak a vizmizériák,
éjszakára
koleragyanus esetek Budapesten. —
Füzesséryt szabadság-téri lakásáról be- ugyanis sem a betegek, sem az orvosok ren(Saját Hudósitónktól.) Ugy látszik, a fe- szállították a Szent .Gellért-kórházba, házve- delkezésére nem áll kellő mennyiségű friss
kete rém- csá'k nem akar eltakarodni a Dél- zetőnőjét pedig szigorai 'megfigyelés alá vet- viz, ugy, hogy végül Leitner Vilmos dr. egyevidékről. Temesmegyében és Bácsmegyében ték. — Arletta Angola Magdolna-utea 10/b. temi magántanár, a kórház igazgató-főorvosa Fáy József, közegészségügyi főfalügyelőszinte nap-nap után ujabb áldozatokat szed, szám alatt lévő lakáséin kóleragyainus tüne- höz fordult, k'érve őt arra, engedje meg, hogy
igaz, hogy a megbetegedések javarésze csu- tek között rosszul lett. .Megállapították, hogy a szemkórlházban tartal'ék-viztartányt állitpá,n koleragyanus, de a bakteriológiai vizs- a cseléd a minap Uj vidékről jött a fővárosba. hasson föl. Az igazgató-főorvos fölterjesztésére ma aztán érdekes válasz érkezett nem
gálat eddig a megbetegedések, jelentékeny Öt is bevitték a Szent .Gellért-kórházba.
hozzá, hanem a — polgármesterhez. A közrészében megállapította az ázsiait kolerát.
A Wesselényi-utca 46. szám alatt három egészségügyi főfelügyelő a belügyminiszter
Különösen Zomborban fészkelte be magát a .iskolásfiú, .névszerinti Neurát József, Edte és egyenes utasítására azlt kérdezi
Lázár
fekete rém. Több koleragyanus megbetege- Béla koleragyanus tünetek között
tegnap György dr. polgármestertől, hogy mikor fogdést jelentenek a fölsővidéki Kelet-iMagyar- délután rosszul lettek. József még tegnap ja orvosolni már a város a vizszolgáltatási
országból is. Ma éjjel érkezett jelentések délután meg is halt. Megállapították, liogy a zavarokat, miután addig, amig ő erre vonatszerint Munkácson és az ung-megyei Nagy- .gyermekek Dobozy-utca 11. szám alatt lakó kozólag a polgármestertől sürgős fölvilágosító jelentést nem kap, a tartány beszerzéségejőc községben fordultak elő ujabb kolera- nagyapjuknál kávét és gyümölcsöt ettek. A re és fölállítására nem adhatja meg az engegyanus megbetegedések. A belügyminiszté- két életben maradt fiait bevitték .a Szent Gel- délyt az igazgató-főorvosnak. A leirat igy
rium szerdán a kolerára vonatkozólag a kö- lért-kórházba. A lakást fertőtlenítették, vala- hangzik:
Polgármester Dr! A szegedi állami szemvetkező hivatalos jelentést tette közzé:
mint fertőtlenítették
azokat az iskolákat is,
kórház
igaagatójának hozzám intézett felA beregvármegyei Orosztelek, Hársfái- ahol a fiuk megfordultak. Ezekben az iskolákterjesztése szerint a városi vízvezeték folyó
vá, Zajgó, Várkulcsa községekben előfordult ban. addig, amíg a bakteriológiai vizsgálat évi jmnius hó 15-től kezdve minden éjjel elesetek a bakteriológiai vizsgálatnál kolerás- ,nem tisztázza a .kol'eraigy.anut, nem is tarta- zárati.k.
nak bizonyuUak. Zsilip községből egy hirte- nak előadást.
Minthogy ezen körülmény .a kórház üzemében
zavarokat idéz elő, a kórház igazgalen halálesetet, Kisszolyva községből
két
Valamennyi eset vizsgálatával már fogtója a vízhiány elkerülése végett egy tartaujabb megbetegedést és a temesmegyei Delib- lalkozik a bakteriológiai intézet. Szabó San
lék-viztartány felá'lliitására kér engedélyt.
lát községből is két ujabb megbetegedést je- dor helyettes tiszti főorvos rendszeresein lá
Mielőtt erre a kórház igazgatójának a
lentettek. A bácsbodrogmegyei Bácsszentta- togatja a koleragyanus betegeket, A hatóság felhatalmazást azonban megadnám, felhívom
más községben ujabb megbetegedés nem for- minidén intézkedést megtett.
polgármesaer urat, tegyen ide sürgős felvilágosító jelentést, hogy a szóban levő vizszoldult elő. t
Szatmárról
jelentik: llosvay
Aladár, gáltatási zavarok gyökeres orvoslása és telZomborból jelentik: Bácsmegye alispán- Szatinármegye alispánja, ma távirati rende- jes megszűnése mikor fog előreláthatólag bejához érkezett jelentés szerint Ada község- letet küldött .a megye összes főszolgabirái
következni. A .miniszter rendeletéből: Fáy,
ben Dragin Miklós földmives tegnap kolera- hoz és polgármestereihez. A rendelet arra közegészségügyi főfelügyelő.
gyanus tünetek között megbetegedett és ma h.ivja fel az illetékes hatóságokat, hogy a
reggelre meghalt. Dragin János földmunkás máriapócsi búcsúra indulókat tartóztassák
A ileirat az első pillanatra kissé különösugyancsak Adán, Dragin Miklós bátyja, szinvissza és az uton lévőket küldjék haza, mert nek tetsző. Hiszen épen most fekszik a beltén megbetegedett gyanús tünetek között és .a. be.regme.gyei alispán a koleraveszedelemre ügyminisztériumban az a közgyűlési határozat, amely a tanács vizórajavaslatával szemmost halálán van. Megállapították, hogy
való tékán tettel .a máxiapócsi bucsut az idén ben tiszai vizmütelep fölállítását, esetleg uj
mindketten a Tisza vizéből ittak. Szurilich megtiltotta.
ártézi kut furását rendelte el a vizmizériák
zentai főszolgabíró a tiszamenti BácsmartoSzatmárról jelentik: Apa, szatmármegyei egyszer és mindenkorra való megszüntetése
nosban vasárnap tartandó bucsut betiltotta, községben 'koleragyanus tünetek között meg- érdekében. A tanács az első pillanattól kezdve
óbecsén Anyimov Brankónál szerbiai roko- betegedett .'Marosán László földmivieis. Maro- a vizórák kötelező beállítása mellett foglalt
nai jártak látogatóban. Anyimov tegnap ko- sán minap tért vissza Amerikáiból. Az eset- állást és a vizórajavaslat a mult évben nem
csak'hogv keresztül ment a közgyűlésen, haleragyanus tünetek között megbetegedett.
ről jelentést tettek a belügyminisztériuminak. nem legfelsőbb jóváhagyásit is nyert. Az idén
Ujabb távirat jelenti Zomborból: A belMunkácsról jelentik: Itt két ujabb kole- a közgyűlés más véleményen volt s ugyanvárosban levő Kisszerb-utcában lakó Boazt a javaslatot, amelyet a mult évben elforagyanus megbetegedés történt. A hatósá
gadott, az idén elvétette. Már .most, alig hizsánszky Jánosn'élhoz ideérkezett szerdán
minden intézkedést megtett.
hető,
hogy ' a belügyiminiszter következetlen
Bezdán dunamentő 'községből testvére, aki
lesz önmagához és azonositja magát a közUngvárról
jelentik:
Nagygejöc
községkoleragyanus tünetek között megbetegedett.
gyűlés ingadozó állásfoglalásával. Aki pedig
A házat őrizet alá vették. A beteg állapota iben koleragyanus tünetek között egy ..munkás a sorok között olvasni tud, könnyen kiveheti
megbetegedett és rövid idő miulva meghalt. a ma érkezett leiratból, hogy a vízügyben hoa délelőtt folyamán javult.
.Az
óvóintézikedések megtörténtek a veszede zott közgyűlési határozat föloldása és a taTemesvárról jelentik: Temesmegyében
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•a. t ' éhblaton előfordult három gyanús
Bokor Pál helyettes polgármesternek a Dél— Külügyminiszterek tanácskozása magyarország munkatársa előtt tett nyilatVG
és ázsiai kolerának
bizonyult,
Becsből
jelentik: Take Joneszku, román kül•ap
-jtísétin Zorka fö'ldmivesasszony is ügyminiszter tegnap délután egy óra hosszat kozata is, amely a következő:
— Majdnem bizonyosnak
tartom,
fett gyanús tünetek között. Itt és tanácskozott Berchtold gráf külügyminiszterhogy
a
miniszter
nemcsak
jóváhagyja
a
rel.
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en a vásárokat
megtiltották.

A Délvidéken
még mindig terjed a kolera.
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Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert jóminőségü és bámulatos olcsó

bútorok

első kézből csakis az

Egyesült

Műasztalosok Butorraktárában

(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg részletfizetésre is

