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„SpanyoSnátha egyáltalán nincs Szegeden, 
mindössze három súlyosabb influenzamegbefegedés fordult elő. 

A főorvosi hivatal n e m tett e l ő t e r j e s z t é s t a z i s k o l á k b e z á r á s á r a . 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ix'g-
utóbb mint ismeretes — riasztó hirek ter-
jedtek el arról, hogy a spanyoljárvány Buda-
pesten és löbb vidéki városban is fellépett. 
A budapesti főorvosi jelentések szerint a 
megbetegedések száma napról napra növek-
szik, aggodalomra azonban nincsen ok. Két 
nappal ezelőtt már jelentette a Délmagyar-
ország, hogy Szegeden eddig nem jelentkezett 
a spanyolbetegség. A városban azonban riasztó 
hirek terjedtek el. Ismételten meg kell álla-
pítani, hogy spangolbetegséget Szegeden ed-
dig sehol sem konstcdáltak és ezt bizonyítja 
a főorvosi hivatal mai nyilatkozata is. A fő-
orvosi hivatalban ebben az ügyben a követ-
kezőkéi közölték a Délmagyarország munka-
társával: 

— A tiszti főorvos szerint Szegeden spanyol-
hetegség nincs, a közönség oknélküli ijedtsége 
színezi ki az egyszerű influenzamegbetegedé-
seket spanyolnáthává. Tény az, hogy hatalmas 
tömegű meghűlés löríént a katonaság és a 

diákság körében, ahol 20—2"» százalék a be-
tegek száma. Javasolták is egyes körökben 
az iskolák bezárását, a főorvos azonban ezt 
ncni tartotta szükségesnek. Ugyanez áll a nyil-
vános helyiségek bezárására vonatkozólag is. 

Nem tartottam azl sem szükségesnek 
— mondotta a főorvos , hogy plakátokon 
hívjam fel a közönség figyelmét az óvintéz-
kedésekre, inert ez is csak az ijedséget fokozta 
volna. Súlyosabb influenzamegbefegedés há-
rom fordult elő, azonban ezek nem rendkívüli 
esetek, mert minden télen előfordul 15—20 
tüdőgyulladássá fejlődött influenza. Akik pe-
dig influenzában megbetegedtek, ne féljerek 
a spanyolbetegséglől, mert az influenza mint-
egy beoltja a beteget a spanyolnátha ellen. 

— Hallottam egyébként arról, hogy egyes 
nagyüzemeknél a munkásság körében sok a 
betegek száma, de a betegségek lefolyása 2 3 
nap és kivétel nélkül enyhe természetűek. 
Különösen sok az influenzás munkásnők 
száma. 

Budapest, január 26. A népjóléti miniszté-
rium szerdán a következő jelentést adta ki: 

A székesfővárosi tiszti főorvosi hivatal je-
lentése szerint a keddi nap folyamán súlyo-
sabb jellegű, úgynevezett spanyolinfluenzának 
két esete fordult elő az Uj Szent János-kór-
házban. Ezenkívül az említett kórházban még 
9 betegei vettek fel influenzával, akik közül 
egynek volt tüdőgyulladása. A Szent László-
kórházba felvettek 60 beteget, akik közül 8 
vidékről való. Tüdőgyulladása 11-nek. mell-
hártyalobbja 1, középfültőgyulladása 7 beteg-
nek volt. Négy ujabb influenzás beteget vettek 
fel a rendőrségi kórházba, itt összesen 31 
beteg áll ápolás alatl. Haláleset egyik kórház-
ban sem fordult elő. Magánlakásokon ápolt 
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H ú r o m b o í r á n y o s toiinilgy M i s k o l c o n . 

Teljesen lisxtáxtálc Sxilcszay igazgató ügyeit és a z ava&i 
..szeans&olcai". 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Miskolcról jelentik: Miskolcon egymást kö-

velik a bűnügyi szenzációk. A Délmaggaror-
szág jelentelte annak idején, hogy Kádár Gé-
zát, a miskolci munkásbiztositó pénztár ve-
zetőjét kormányzósérlésért és nemzetgyalá-
zásért letartóztatták. Néhány nap múlva a 
hatósági munkaközvetítő hivatal vezetője, dr. 
Szikszag Ferenc került egy botrányos bűn-
ügy központjába és egy cselédlány ellen el-
követed erőszakossággal vádolva az ügyészségi 
fogházba szállították. 

Ebben az ügyben lefolytatolt nyomozás must 
megállapította azt is, hogy az Avason lévő 
borpincék némelyikét valóságos kéjtanyáknak 
rendezték be és ezeket drága pénzen bérbe- | 

adták tivornyázó társaságoknak, akik a haló-
sági munkaközvetítő hivatal utján szerezték 
be a livornyázásban résztvevő hölgyismerő-
seiket. 

Még el sem csendesedell az izgalom ezek 
miatt az ügyek miatt, már ismét ujabb bolrá-
nyos szenzációja van Miskolcnak, amennyi-
ben a rendőrség letartóztatta Barátosi János-
né Sálétrom-uccai lakost, aki három szobás 
lakásában anyai örömök elölt álló nőket fo-
gadott és segítségükre volt abban, hogy meg-
akadályozzák a gyermekáldást. A rendőrség 
régen figyelte Barátosinét és most, amikor 
lakásán házkutatást tartottak, négy beteg nőt 
talállak ott, akikel Barátosinéval együtt őri-
zetbe vettek. 

Kél nyilatkozat. 
Tói h Imre és a szegedi egységes párt. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretesek 
azok a nézeteltérések, amelyek a választások alatt 
a szegedi egységes párt sorait majdnem teljesen 
megbontották és amelyek — nagy általánosság-
ban szólva — a lista összeállításával kapcsolatosan 
merültek fel. Az egységet a szegedi egységes párt-
ban sok szerencsével, ügyeskedéssel, sőt — el 
kell ismerni — ügyességgel formailag sikerült 
akkor megmenteni, de a belső háborúskodás tar-
tott tovább, mig most aztán olyan kirobbanáshoz 
vezetett, amelynek esetleg szakadás is lehet a vége. 

Menjünk vissza mindössze csak január 23-ig, 
amikor »a vörös sajtó« — már mint mi — 
bátorkodott tudósítást közölni a Klebelsberg-depu-
táció rendezéséről és dr. Tóth Imrének a küldött-
ség összeállításával ineg vezetésével kapcsolatos 
szerepéről, illetőleg arról, hogy miért nem jutott 
itt Tóth Imrének olyan szerep, mint aminőt ő 
— mondjuk — ambicionált volna. A teljesen tár-
gyilagos liangu és csak az események szinte szürke 
ismertetésére szorítkozott tudósításunkra dr. Tóth, 
meglepetésünkre, reagált, még pedig éles hangon, 

egyúttal azonban leszedte a szentelt vizet — bizo-
nyára erre is a legilletékesebbnek tartja magát 
— az egységes párt úgynevezett liberális frakció-
járól. A támadásnak erre a részére az egységes 
párt vezetősége válaszolt. Már ez is érdekes. Hi-
szen ez a nyilatkozat ebben a formában azt je-
lenti, hogy Tóth Imrével szemben ált a szegedi 
egységes párt egész vezérkara, hogy tehát dr. Tóth 
teljesen szeparálva van — ha csak ujabb megle-
petéseket ki nem robbant ez az egészen slilsze-
rüen kezdődött kis politikai kavarodás. De ennél 
is érdekesebb, sokkal érdekosebb, hogy mit mond 
egyes, a közelmúltban lejátszódott eseményekről 
és egyebekről 

Tóth Imre 
és hogy mit mond ugyanezekről 

a szegedi egységes párt veze-
tősége. 

Mi nem mutatunk rá ellenlétekre, nem élezzük 
ki az ellenmondásokat, nem hivatkozunk arra, 

1. Sem személyem mel-

lőzése miatt volt az egysé-

ges párt társelnöki tiszt-

ségéről történt lemondás s 

a pártból való kilépés oka. 

2. Mert engem kötéllel 

foglal.- képi Uelőjelőltnek. 

Szerdán mindössze két spanyolmegbetegedés volt a fővárosban. 
belegek száma a keddi napon 125 volt, akik 
közül 5-nek volt tüdőgyulladása, kettőnek kö-
zépfülgyulladása. A lakásukon ápoltak közül 
tegnap meghalt egy. Vidékről különösebb je-
lentések nem érkeztek. A honvédség körében 
kedden megbetegedeti 160 egyén, közöttük kel-
tő súlyosan, halálozás nem történt. 

BékéscsaMn bezárták az iskolákat. 
Békéscsaba, január 26. Békéscsabán az in-

fluenzajárvány továbbterjedése inialt a pol-
gármester a mai napon a vármegye alispán-
jának hozzájárulásával elrendelte, hogy a ta-
nítási a Rudolf-gimnázium kivételével február 
5-ig az összes többi iskolákban be kell szün-
tetni. 

3. Ha hiúságomat legyez-

hette volna a képviselője-

löltség, módomban lelt vol-

na a keresztény gazdasá-

gi párt lobogója alall je-

löltként szei-epclni s meg 

választásomat a mögöttem 

állott mintegy :i(> egyesü-

let áltat tehetőt>é lenni. 

•I. I-n igenis eljöttem el-

veimhez hiven s eljöttem, 

mert hívlak. (Itt az egy-

séges pártba 

térésről van 

hogy mikor és hol tagadja az egyik, amit a másik 
áltit, egyszerűen, szerényen, kizárólag a krónikás 
ama köteles lisztének téve eleget, hogy minden 
eseményről világos, tiszta és áttekinthető képet 
nyújtson az olvasónak, összeállítottuk az alábbi kis 
táblázatot: 

Dr. Tóth Imre nyilatkozata II szegedi egységes pár' 

január 25-én. ! vezetőségének nyilatkozata 
január 2 6 - á n . 

1. Mindaddig, mig a je-

lölési lista az ajánlási ivek-

re rá nem vezelletett, amig 

tehát dr. Tóth Imre ur 

¡elültetéséhez reményük 

volt, dr. Tóth Imre ur a 

párl társelnökei között sze-

repelt. Mihelyt azonban a 

remény végleg szertefosz-

lott, dr. Tóth Imre ur be-

jelentette a társelnökségről 

való lemondását. 

2. Sem fedi a tényeket 

az, mintha az egységes 

párt dr. Tóth Imre urat 

képviselőjelöltnek kötéllel 

jogtan, volna. (Itt elmondja 

még a nyilatkozat, hogy dr. 

Tóth jelölése komolyan so-

ha szóba nem került.) 

. . . a kultuszminisz-

ter urat e város közön-

sége mégis csak egységes 

párli programmal válasz-

totta meg, tehát őhozzá az 

egységes pártnak bizonyára 

löbb köze van, mint an-

nak, akii hivei vele szem-

ben ¡elléptetni akarlak, de 

al. inek a győzelemre ki-

látása sem tehetett. 

I. Tény az, hogy a párt... 

ezl a lemondást nem vette 

tudomásul. Tény azonban 

az is. hogy a részére épí-

tett aranyhidra dr. Tóth 

Imre ur rá nem tépett. 

Most még két mondatot az egységes párl vezető^ 
ségének nyilatkozatából. 1. Visszautasítanak min-
den olyan beállítást, mintha dr. Tóth Imre lenne a 
keresztény nemzeti gondolat szegedi képviselője, 
egyben tiltakoznak az ellen a törekvés ellen, hogy 
dr. Tóth Imre a kereszténységet kisajátítani meg-
kísérel je. 2. Ahoz az eredményhez, hogy klébels-
berget megválasztották, dr. Tóth Imrének semmi 
köze, mert a/, eredményért nem dolgozott. 

Kzzel elegei is leltünk krónikás tisztünknek. Nem 
szereinők azonban, ha dr. Tóth Imre ezl a cik-
künket is félremagyarázná. Higyje el végre, hogy 
a mi szemünkben nem vörös posztói. Általában 
szokjék hozzá, hogy nem szoktunk fogalomzavar-
ban szenvedni és hogy nem vagyunk szinvakok. 
Amennyiben mégis ragaszkodnék hozzá, hogy ő 
posztó, ám legyen a gusztusa szerinl, ahoz azon-
ban viszont mi ragaszkodunk, hogy ő aztán 
igazán fehér posztó, még pedig a fehér posztók-
nak abból az ágából, amely méltatlanul képviselte 
a magyar fajvédelmet és aiyely — hiába, az 
idő eljár és nemcsak a frázisok, hanem a posztók 
is elkopnak kiveszőben van. 
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Alfréd, C a r u s o egyetlen u t ó d a , a 
b é c s i o p e r a világhírű lirai tenorja 

ÁRIA ÉS DALESTJE 
Jegyek 2 pengőtől Belvárosi A f o z i n c í l . 

n m n n i t i n n m m i n n » » ! i á 
ízléses báli 

és estélyi 
cipők meg-
érkeztek ! í i 

82 7 artóssúgban, 
minőségben, árbe 
felülmúlhatatlan* 

jcipőét *&sged^ 
Del-Ka Harisnyák foga,lommá váltak. 

Az o l a s z h e r c e g i tertbői 
több vígon mézédes vérpiros 

narancs érkezett 
kapható: 265 

Hajdú János «itlila ucca 7. Telefon 18 28. 

Viszonteladóknak n a g y á r k e d v e z m é n y . 


