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— Szerdán este kilenc órakor a Korzó-
mozi nyá r i helyiségében Szeged elite publi-

kuma ad egymásnak ta lá lkát . Ekkor mutat-

kozik be ugyanis Solymossy Sándor , a ki-

vá ló komikus, akinek minden fellépését fre-

netikus tapsviharra l j u ta lmazza a közönség. 

Ugyancsak szerdán kerül bemuta tásra a 

Delta sugarak c imü szenzációs társada lmi 

dráma, amelyben a v i l á gh í r ű mozimüvésznő: 

Ma r i a Carmli játsza a főszerepet. 

Leszállított árban legújabb tavaszi- és 
nyári-felöitök, kosztümök, blúzok, stb. Re-
ményiné Feldtnann Sári női divatháza és divat-
szalonjában Szeged, Főposta mellett. 

Speciális i r ógép jav i t ómühe ly minden 
rendszerű Írógépeknek. Keller i rógépvál la-
latnál , Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

A fertőző betegségek elleni 
küzdelem uj rendje Szegeden 

(Saját , tudósítónktól.) Ismeretes dr. 
'Pálfy József, árvaszéki elnöknek az az elő-
terjesztése, amelyet a venerikus betegségek 
"ellen való küzdelem 'módozatairól a tiszti 
főorvosnak tett. A tanács ebben az ügyiben 
azt a javaslatot terjeszti a szerdán kezdődő 
közgyűlés elé, hogy tekintettel a venerikus 
'bajok nagymérvű elterjedésére és arra, 
'hogy már vannak törvényes rendelkezések, 
a város intézkedéseit jelentse be a beliigy-
'miníszteri'u'mbak. Ezeknek az intézkedé-
seknek foganatosításánál bizonyára a ,leg-
nagyobb figyelemben fog részesülni az á 
beadvány, amelyet dr. Pántos Zoltán kerü-
leti orvos irftézett a polgámesterhez és a 
melyet a mozgalom nagy jtelentőségére 
való tekintettel Itt részletesen ismertetünk: 

! ' - Az 1876. XIV. t.-c. 82. §-a szerint 
— (mondja a (beadvány — köteles mindenki 
a családjában, növendékei fellépett ragá-
lyos vagy járványos betegség esetén azon- T 

mai orvosi segélyről gondoskodni- Ragályos J 
'járványoknál a szükséghez képest a kény- I 
l"Szergyógyítás is elrendelhető. Minthogy a 
1876/t.-c. 89. §-a megállapítja, hogy a „bu-
jakor" is ragályos betegség, a törvény in-
tézkedése tehát e téren semmi kívánni /va-
lót sem hagy maga után, annál kevésbé, 
mert a 89. §. azt is megállapítja, hogy a 
„bujakórtan" ,szenvedők nemcsak! po!lgá*|. 
de katonai kórházakba is szállíthatók, ahol 
'teljes felgyógyulásukig visszatarthatok, a 
•mely intézkedés főkép a mai viszonyokra 
nézve bir nagy fontossággal. Sőt az idézett 
•t.-c. 90. §-a államköltségen való „bujakór"-
korházak felállításáról rendelkezik- Az 1902. 
évi 83874. ,sz. B. M. rendelet pedig a ragá-
lyos betegségek kényszergyógyitását álla-
pítja meg részletesen és a „bujakorra" vo-
natkozólag az 1876. évi XIV. t.-c. 898. §-ára 
valamint az 1886. V. t-c. 3. §-ára hivatko-
zik. Hogy pedig a törvényszakfaszokban 
jelzett „bujakor" kifejezés nem magát a 
lueszt jelenti, ahogy azt .tévesen gondolni 
szokták), hivatkozhatom a közigazgatási 
bíróságnak 1905- szept. 5-én 3554. sz. a. h'o-

.zott elvi jelentőségű döntésére, mely sze-
rint a „bujakor szó" gyűjtő fogalom és je-
lenti az összes ragályos nemi betegségeket. 
f['eihát má'r ima minden további uijabb tör-
vényes intézkedés nélkül elrendelhető ezek 

kén y s ze r gy c gy'i t ás a, amennyiben arra szük 
'ség van: csupán 'a törvéhvt kell végrehaj-
tani. 

Ujabb törvényes intézkedések életbe-
léptetése azonban 'legjobb esetben is hóna-
pokat venne igénybe vagyis oly nagy időt, 
'melyet a venereás betegségek ellen való 
küzdelem sürgős voltára tekintettel meg-
várni nem lelhet. Szabadjon tehát az esetle-
ges ujabb szigorúbb törvénves 'intézkedések 
életbelépése előtt a venerea leküzdésére 
tisztelettel a következőket ajánlanom: 

Minthogy az 1876. XIV. t.-c. 80. §-a el-
rendeli a „több egyén egyidejűleg ugyan-
azon betegségbe esése" vagy „ragályos ko-
rok" eseteiben V bejelentés kötelezettségét, 
minthogy a nem'i bajok megállapítottan ra-
gályos betegségek; tiszteletteljes vélemé-
nyem szerint a legelső tennivaló e_beteg-
ségek eseteire is elrendelni a bejeiént és kö-
telezettségét. Ennek elrendeléséhez vélemé-
nyeim szerint sem törvényhozási, sem kor-
mányintézkedésre nincs szükség, mert a tör 
vény csakis „ragályos kórok"-ról szól és a ! 
„r'agályos" kórok fogalmába a venerea be- ' 
kapcsolható. 

Ezzel az egy intézkedéssel el lehet ér-
ni azt, hogy a venereás betegségek egy a 

lehetőség szerinti pontos st'afisztikájáinak 
jutunk birtokába, mely körülmény az elle-
nük való védekezést irányítani is befolyá-
solni fogja. Eleddig t. i. még csak megkö-
zelítő adataink sinosenek a venerea elterje-
désének statisztikájáról, minthogy azt Dá-
nia és Norvégia kivételével Európátlan se-
hol sem állították még össze, mivel a ka-
tonaság adatai nem adják a népesség ada-
tainak pontos képét. 

Az a 'tény, hogy hivatalos statisztikai 
célokra minden bujakoros beteg a hatóság-
nak bejelentendő, nem fogja csökkenteni a 
t'ajuk miatt orvosihoz fordulók százait, meri 
magával a ténnyel az orvosi titoktartás 
meg nem sértetik, amint nem 'sértetik meg 
az eddig bejelentett 'többi fertőző betegség 
bejelentésével sem, hiszen hivatalos eljá-
rásról, nem publikációról van szó. Külön-
ben pedig a házasság előtti orvosi vizsgá-
kat a velejáró nyilvánossá való vélemény-
nyel az orvosi titoktartást egyenesen a 
'semmivel tenné egyenlővé. 

A venereás (ragályos) beteget bejelen-
tő orvos vagy maga kezeli a beteget, vagy 
•más orvoshoz küldi, (specialista) v'agy 
'kórházba, vagy a már felállított ingyenes 
'rendelő intézetbe. Minden esetben meg kell, 
hogy legyen a bejelentés, orvosváltoztatás 
esetén az első orivos eddigi kezeléséről 
•szóló jelentés és gyógyulás után — a ki-
jelentés is. A kijelen'tő-l,ap pótolja a házas-
ság előtti kényszer/vizsgálatot. 

'Minthogy nem minden venereás beteg 
fordul orvoshoz ós igy elég nagy szá-
zalék elkerülne a statisztikába való bekerü-
lést, intézkedés teendő az iránt, hogy: L A 
'sorozások alhtt a bujakorra pontos vizsgá-
latok tétessenek, melyeknek adatai a ható-
ságokkal közlendők; 2. A köz- és egyéb 
hivatalok betöltésénél ma is megkövetelt: 
egészségi bizonyítvány 'a bujakór vizsgá-
latára is kiterjedjen; 3. Elelimiszerkereske-
dök, vagy iparosok, .pedagogusok, orvosok, 
vagyis mindazok, akik hivatásuknál fogva 
alkalmasak lehetnek a bujakór terjesztésére 
'('borbélyok, bábák stb) köteleztessenek az 
egészségi bizonyítvány felmutatására hiva-
tásuk megkezdése előtt. Amelv vizsgálatok 

időről-időre megismételhetők. Ilyformán a 
statisztika hiányait pótolni lehetne. S akik 
még ezentúl is kin/aradnának. csupán 
azokra kellene a házasságelötti vizsgálat 
és az eddigi Kategóriáiból kimaradt: háza-
sulandó összes nőkre. 

A beadvány ezután a szabályrendelet 

módosítására tesz javaslatot és az alkohol 

ellenes küzdelemre, előadások tartására és 

népies nyelven irott röpiratok terjesztésé-

re hívja fel a hatóság figyelmét. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, juniuls 13- A főhadi-

szállás jelenti: Irak front: Nincs változás. 

Kaukázasi-front: A helyi harcokban, 

amelyek a jobb- és bulszárnyoin iejátszód-

Hak, egész sor foglyot ejtettünk, nagy-

memyiségü púikat, távbeszélőkészüléke'f és 

súncépitéSi hadianyagot zsákmártyoltiuik. 

A tegr.yipi jéímtésünkben említett hdjrc, 

amelynek mintegy ezer főnyi orosz lovas-

ság megsemmisítése volt a következményé", 

a Wappe.-folyó közelében, Cseulehfék hely-

ségtől détrd és Amáduin helységtől kelétre 

ment végbe. 

Ma szerdán 

a szegedi szinház tagjának első fellépte 

a Korzó-Moziban, 

Előad: Vig kuplékat. Serios 
dalokat és Vicces entente je-

lentéseket. 

Ma és mindennap csak az 
esti 9 órás előadáson lép fel. 

B e l v á r o s i Kávéház a kereskedelem központja. 
Minden kedden Erdélyi Kálmán minden szerdn Va jda J a nc s i 

zenekara já tsz ik . 

E l s ő r angú kávéház i i talok. S z á m o s lá togatást kér 

Hideg büftet. AAAAAA Strasser Manó 
Pontos k i szo lgá l ás . A A Belváros i-kávéház vezetője. 


