
Az Influenzajárvány szegedi frontla 
pénteken bárom szövődményes megbetegedési letemettek be e főorvosi blralabieh 

f i Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
főorvosi hivatal néhány nappal ezelőtt küldött 
Jelentést az Országos Egészségügyi Tanácsnak 
az influenzajárvány frontjának szegedi szakaszá-
ról. A jelentés tele volt optimizmussal. Lényege 
as volt, hogy a szegedi fronton » helyzet váltogat, 
lan. Történnek ugyan meghfilések, megbetegedések, 
da szerencsére valamennyi Igen kónnyü lefolyású, 
súlyosabb megbetegedés két hónap alatt mind-
össze négy történt 

A jelentés nem igen nyugtatta meg a szegedi 
közvéleményt, mert a szegediek maguk tapasztaL 
hattá k, hogy soha annyi beteg nem feküdt a 
•árosban, mint most Alig van család, amelynek 
néhány tagja ne kOzködne az influenzával, az is. 
kólák, a hivatalok valósággal elnéptelenedtek a 
sok megbetegedés következtében. A főorvosi hi-
vatal most szintén meggyőződött arról, hogy a 
helyzet még sem változatlan. A legutóbbi főorvosi 

Jelentés szerint előfordultak úgynevezett ssMd-
ménges etetik le. Pénteken délelőtt Három súlyos 
influenzát megbetegedést jelentettek a kertied orvo. 
sok. Megállapította a főorvosi hivatal azt is, hogy 
a Felsőipariskola 250 növhndéke közül 01 betege, 
dett meg De feltűnően sok diák hiányzik a többi 
iskolákból ia, sőt a közhivatalok tisztviselői közül 
is igen sok a beteg 

A főorvos megállapította a hozzá érkezett Je. 
lentésekből, hogy igen sok e visszaeső beteg. Ezek 
az esetek a tegkomolyahbak, mert az első, rend. 
szerint Igen könnyű lefolyású megbetegedés ntán a 
második megbetegedés rendszerint komplikációk-
kai Jár. Az első betegség ugyanis legyóngitette a 
szervezetet, amely már nem fejthet ld megfelelő 
ellenállást as ujabb megbetegedéskor. r 

A tiszti főorvos — amint pénteken kijelentette — 
már attól tart, hogy az influenzajárvány a hada. 
pesti arányok kőzött Jelentkezik Szegeden l a 

bja 

A szlnilgyl bizottság 
Görög Sándor igazgatói szerződésének 

meghosszabbítását Javasolja 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szinűgyi 

bizottság péateken délután ülést tartott a város, 
háza tanácstermében dr. Pálfy József polgármes-
tar helyettes elnökletével As ölés iránt, amely zárt 
ajtók mögött folyt le, feltűnően nagy volt az 
irdeklődéa, megjelent rajta a bizottságnak ugyszóL 
ván minden tagja. As érdeklődésnek az volt a 
Magyarázata, bogy az filés napirendjén Görög 
Sándor igazgató szerződésmeghosszabbitása iránt 
benyújtott kérelme szerepelt 

Az fllés S órakor kezdődött és fel 7 után irt 
véget A történ'ekrői dr. Pálfg József polgár, 
mester helyettes tájékoztatta a nyilvánosságot EL 
mondotta, hogy a bizottság elsősorban az Igaz. 
gatő által bemutatott márciusi müsortervezetet tár. 

Kla le. A tervezet szerint márciusban színre, 
i Sümegi ödön Jubileuma alkalmából Rlpp 

van Wlnkla, ezenkívül a következő operettek sze-
repelnek a műsoron: Cigánybáró (Laurisin La. 
Jos és Gere Tola vendégfelléptével), Csókprofessror 
(Rökk Marika vendégfelléptével), Haway rózsája, 
Fehér ló, Cigánygróf, (Angyal Kiss Ernő kapos-
vári főispáni titkár operettje). A márciusi próza-
program: Taihm (Kiss Ferenccel), Makrancos 
hölgy (Tasnády Ilonával és Kiss Ferenccel), Dybuk 
{dr. Bach Imréné vendégfelléptével), A háló és 

Arra László király. A szinűgyi bizottság aa igaz. 
gatő műsortervére tét éa bejelentéseit tudomásai 
vette. 

— Tárgyalta ezután a bizottság - közölte PáUjr 
polgármesterbelyettes — Görög Sándornak a szer-
ződés meghosszabbítására vonatkozó kérvényét, 
amelyet a polgármesterhez nyújtott be és amelyre 
a polgármester a szinűgyi bizottságtól kért Javas, 
latot A szinűgyi bizottság megállapította, hogy a 
kérdést tulajdonképen még időelőttlnek tartta, de 
azt javasolja a polgármesternek, hogy a közgyű-
léstől kapott felhatalmazna alapfán hosstabbitsa 
meg további m évre Gőrőtt Sándor igazitól 
ződését. 

— Egyhangúlag megállapította a szinűgyi bi-
zottság — folytatta dr. Pálfy József - , bogy 
Görög Sándor eddigi működésével elismerést ér-
demel agg « társulat tn^gszerveréséért, * műsor 
összeállításáért, mint azért a színvonalért, amelyei 
d szegedi színházban biztosítod. A bizottság azért 
javasolja a szerződ éjnek egy éwel való meghosz. 
szabbitását, mert a polgármester arra kapott feL 
hatalmazást a közgyűléstől, hogy saját hatásköré, 
ben két évre is meghosszabbíthatja a szerződést, 
de csak éuröl-évre. A városi szubvenció ügyében 
a közgyűlés határoz. 

I városi tisztviselők március elsején 
30 százalék levonással fonják meg fizetésüket 

A főpénztár e sek e hónap közepén tad|e kifizetni e tisztviselők teljes Járandóságai! 
(A Délmagyarország munkatársától.) Amitől 

hónapok óta féltek a városi alkalmazottak, 
Ide aminek a bekövetkezését eddig sikerült el-
hárítani. néha a szerencsésen közbeszóló vélet-
len közreműködésével, az március elsején mcst 
már bekóvetkérik. A városi alkalmazottak 
márciusi illetményeiket elsején csak harminc 
százalékos levonással kapják meg és a diffe-
renciát, ha jól megy, csak a hónap közepe 
felé folyósítja számukra a főpénztár. 

Február elseje előtt — mint emlékezetes — 
tz esedékessé váló negyedévi lakbérilletmé-
nyek folyósítása okozott problémát. A nehéz-
ségüket az utolsó pillanatban ugy hidalták 
át, hogy beszüntették a negyedévi lakbér-
fizetés rendszerét és elsején a tisztviselők csak 
» februárra esedékes lakb^rrészüket kapták 
meg. Ilyen módon a főpénztár kifizet!e min-
denkinek a járandóságát és a városházát azt 
hitték, hogy ez a mód most már elhárít min-
den veszedelmet. A február hónap azonban a 
városi jövedelmek lerén ujabb meglepetése-
ket hozott. 

A polgárság adófizetőképessége tovább csök-
kent, helyesebben a nagyobb terhet kevésbé 
tudta elviselni és fokozott adózási kötelezett-
ségeinek nehezebben tudott eleget tenni. A 
hónap harmadik negyedében már látszott, 
hogy elsején ismét nehézségeket fog okozni a 
fizetések is a lakbérek kiutalása. Ezért még 
Idejében olyan utasítást kapott a könyvvivőség, 
hogy a fizetéseket és a lakbéreket harminc 

százalékos levonással számfejtsék• Flzetéa ée 
lakbér cimén a városnak március elsején 255 
ezer pengőt kellene kifizetnie, ebből azonban 
nem egészen 200.000 pengő áll csak rendel-
kezésre. Érdeklődtünk az Ügyről Sculléty Sán-
dor főszám-vevőnél, aki a következőket mon-
dotta: 

— Ebben a negyedévben" a város lényegesen 
kisebb adójövedelemhez jutott, mint a mult 
év első negyedében. Számításainkat a szük-
ségadó húzta keresztül. A törvényes rendel-
kezések értelmében ugyanis a befizetett adó-
összegekből elsősorban a szükségadót kell el-
számolni. Ami megmarad, az fordítható csak 
a város adóköveteléseinek kielégítésére. A vá-
rosi adópénztárba befizetett adóösszegekből 
ebben a negyedévben 896.000 pengőt fizettünk 
be az állami adópénzíárba szükségadó cimén 
és Így a városi adókra, a kereseti adóra, a 
községi pótadóra, a vizdijra és az útadóra csak 
312.422 pengő maradt. Ezzel szemben 1931 
első negyedében ugyanezekre a városi adókra 
befizettek 449.699 pengőt, tehát 137.000 pen-
gővel többet, mini az idén. Ez a 137.000 pengő 
hiányzik most a főpénztárból Ezért nem kap-
hatják meg a tisztviselők elsején teljes járan-
dóságukat Remélem azonban, bogy elseje 
után nagyobb össztejek folynak be és igy 
tizenötödikéig a főpénztár föltétlenül kifizeU 
heti a visszatartott összegeket. 

A városi tisztviselők körében ez a rendel-
kezés érthető megdöbbenést keltett, mert 

W ) 
dfleéig teljes ősszegben, a márduzra esedéba 
lakbér erejéig teljesíteniük kell, ha el akarják 
kerülni a főimondás veszedelmét, mir pedig 
lakbérűknek Is csak kétharmad résaét kap-
ják meg. Igy tehát a hiányzó összeget ugyan, 
csak egyharmadrésszel megrövidített fizetésűk-
ből hell pótolniuk. A megélhetésre és egyéb 
fizetési kötelezettségeikre tehát nem marad 
úgyszólván semmi. • . 

Interpelláció 
ft leventék elzáráséról 

Kertész József törvényhatósági bizottsági tag a 
kővetkező interpellációt Intézte a polgármesterhez: 

»A Dugonies-uceai iskola tocnatermébto t r t r pá r 
napján oktatásban részesülő leventéket leven-

teokta tójuk felhívta arra, hogy d j r f jüke t vessék 
le ás tornacipőben végezzék gyakorlataikat. A j e -
venték közül heten, nagyrétben felsaabaduit Ipa-
ma- éa kereskedősegédek nem tudtak a Mhhrás. 
nak e k e * tenni, mert tornacipő vásárlására nincs 
pénzűk/A leventeoktató ekkor arra akarta őket 
kötelezni, bogy — T é t e n Mbbtf végezzék « s 
gyakorlatokat. Á leventék asoataa ennek a l * 
hívásnak nem tettek eleget, hivatkozva arra, hogy 
megvannak f á m áa hogy a városban influenza-
járvány lépett tel. A Ieeenteoktoté prre kUetate t i* 
bogy emiatt az e n g e d e f k n ^ n d a t t M j k t J p t e w 
napon (ag)a lesárafafl, hogy neenft m , tetea 
a anmkpatföjuk |s éresse meg a büntetést 

A leventeoktató ezt az ígéretet be U •állotta. 
február 24. napján. « • « • • W j * 
meg e hét levente amakahelyén s « r aikateaasot-
teW as eizárá* k*« t t s s végett elkísérték e te* 
nagyobb nsmlsKIban Délután hárem óráig t a r 
tották őket fogva és akkor etesztetük őket szaba-
don, amikor a hetipiacos dforfaltságuk már be. 
fejezést nyert. * : ' 

Méltóságodnak bizonyára van airtl tadomlsa. 
bogy kereskedők éa ipanosok már esak Jórészt 
a hetipiacok miatt tartanak alkalmazottakat és 
igy elsősorban őket, akik ene semmi okot nem 

Ö K S ü ^ ' í f i l f t & a f f i f 53: 
rárft . Tisztelettel kérdezem, van-e Méltóságodnak 
tudomása arról, bogy, a kereskedelmi áe ipari af. kslmazott leventékre kfrlPtbott^yrást^hettptnoes 

faMbOnstoankteat hagyáaetüt Szándékozik-e Mél 
tóságod közbejárni vagy Intézkedni aenak 
kében, hogy « a» fpai*aok*a é» taré— 
sérelmes a l jába negssMjOa és hogy a 
delmi éa Ipari alkalmazott leventéket a 
es sspfca beszerzésének Mltségegőt a n 
Időkben mentesít"*? Végűi szándékozik-e Méltó-
ságod közegészségügyi szempontból is intézkedik 
anmk érdekében, hSgy e teTldSben a leventéket 
fűtetlen baljpégban már a Járványos megbetege-
désekre tekintettel te n* kényi ^ 
lábbal gyakorlatokat végesnin 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Szombat, vasárnap, február hó 77, 28-An 

Kacagó bobónt! 

MEGJÖTTEK 
A ROKONOK 
énekes, zenés bohózat 10 felv.-ban. Főszereplők: 

legújabb kalandjai 
Főszereplők: 

Ckariettt Rnder It Harold Panlson 

Hlcky egér 
legújabb kalandjai. 

Előadások vasárnap 3. 5, 7, 8, 
hétköznap 5, 7, 9 érakor. 

N a g y ó r a ^ é k s z e r t a v l l ó m ü h e l y 
Lackó (Fischer) József SZ!^. 

Kárász ncca 14. (Dreber mellett). 

Uj^sséjMtóncv^^ 
a Munkásotthonban 

MA TANCÜ! 


