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Ujabb négy ayermekbénulásos 
megbetegedés 

(A DUmagi/nrorszáo munka ársától.) 1 leszá-

molt a Délmagytrország arról, hogy a főorvosi 
hivatal jelentére szerint Szeged területén gyer-
mekparalizis-járvány lépett fel Az elmúlt két 
hét alatt négy fjtfgbeíegedést jelentettek be a 
kerületi orvosok, ami azér' feltűnő, mert ren-
des körülmények kőzött évekig egyetlen eset 
ssm fordul elő az ország területén, máskor 
legfeljebb egy-két megbetegedés történik- A 
főorvosi hivatal megállapítása szerint számolni 
kell a járvánnyal is, mert ez a veszedelmes 
gyermekbeiegség, amely a végtagok bénulásá-
val jár és rendszerint az öt esztendősnél nem 
idősebb gyermekek között fordul eló, rend-
kívül ragályos. 

A főorvosi jelentés a jelek szerint igen ko-
moly, szerdán ugyanis 

négy ujabb megbetegedést le-
lentettek be 
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még pedig a várán bel'eroletiriH. így jelenleg 
nyolc a beteg gyermekek száma. A megbete-
gedett gyermekei el a betegség megállapítása 
után azonnal a g ennekkllnikára szállították, 
ahol elkülönítettel, kezelik őket Mind a nyolc 
megbetegedés súlyosabb természetű.. 

Utoljára Szegeden három éviéi ezetótt, 1929-
ben volt nagyobbarányu Hetne medin-járvány, 
amikor 42 megbetegedés történt. A megbete-
gedett gyermekek hflpyomórésze életben ma-
radt, de tökéletesen csak kevés gyógyult fel 
közülük. 

A járványról az ebő hivatalos Jelentés csak 
szerdán jelent meg és abban a főorvosi hiva-
tal a legnagyobb óöatosságra Inti a szülőket. 
Az óvatosság teljesen indokolt, mert a beteg-
séget védőoltással csaknem teljes bizonyos-
sággal meg lehet elűzni Igen sok szülő be is 
oltatta már szerdán gyermekét 
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A Nemzeti Színház nem ad jelmezeket 
a szegedi szabadtéri játékokhoz^ | 

27-ére halasztják el „Az ember tragédiá|a" előadását ? 
(A Délmagyarország munlc ilársától.) Az ember 

tragédiája szabadtéri előadása elé ismét akadá-
lyok kerültek és ezért két héttel elhalasztják az 
előadást és így 14—15. helyett 27—28-án tartják 
meg. As akadályókat • Nemzrti Színház támasz-
totta, még pedig azzai, ho9g a kultuszminisztérium 
engedelye ellenére sem bocsájtotta rendelkezésre 
e szükséges jelmezeket. A Nemzeti Sztnház Igaz-
gatósága csak a két főszereplő jelmezeit engedi 
át, m statiszták felmezeit azonban nem gdja kt. 
A Nemzeti Színház elzárkózása majdnem lehetet-
lenné tette a szabadtéri előadás megtartását, mert 
hisz*» a szegedi szjnház jeámeztára tulkicsi a 
szabadtéri előadás méreteihez képest, a tömeg-
jeleneteknél két-háromszáz statiszta szerepelteté-
sére van szükség. 

Hont Ferenc rendező a Nemzeti Szinháztói ka-

A szegedi honvédtürvényszék zárt tárgyaláson 
tárgyalja Magyar-Misics György hazaárulás! bűnperét 

Pénteken vagy szombaton hirdetik kl az ítéletet 

(A Délmagyarország munkatársá'ól.) A 

szegedi honvédtőrvényszéken vitéz Bánáthy 
János ezredes-főtanácsnok elnőklésévcl és vi-
téz dr. Keresztúri Márton altanácsnok vezetése 
mellett szerdán reggel kezdték meg Magyar-
Misics György volt tiszthelyettes ismeretes 
hazaárulást bünperének tárgyalását. A vádlot-
tat dr. Mezei Pál ügyved védi, a vádat dr. 
Eckensbcrgcr főhadnagy-ügyész képviseli. Reg-
gel 8 óra előtt vezették elő a vádlottat. Nem-
sokkal később bevonultak a biróság tagjai 
és megkezdődött a tárgyalás. Először a vádlott 
személyi adatait ismertette a tárgyalásvezető, 
majd ' a törvényszék a tárgyalás további fo-

lyamára elrer-ieife a nyilvánosság kizárását. 

Mayynr-Misics György, amint már megírtuk, 
több mint tizenhárom évvel ezelőtt követte el 
a hazaárulást a románok bevonulásakor. Ma-
gyar akkor Mezőhegyesen teljesített ?«pl«á-
latot mint tiszthelyettes. Ani;' or a román csa-
patok bevouultak, Magyar-Misics felajánlotta 
szolgálatait a románoknak. Hogy magának ér-
demeket szerezzen, a román vezérkarnak el-
árulta, hogy a maqyarok hová rcjiflték el az 

állami ménes nagi'értékU fajlovait. Az ő áru-

'ása tette lehetővé, hogv a románok a mezö-
hegyesi méi^es 127 fajménjét, 307 anyakancá-
ját és 919 telivér csikóját elvitték. Magyar-
Misics a románokkal együtt eltávozott az. or-
szágból cs Bicskén ütött tanyát. Állatorvos lett 
és Misics néven szerelteit. A mult évben Ma-
Vyar-Mlsics György átjött magyar területre. 
t lQj/ Makón lakó feleségét meglátogassa. Mu-
^ón U.-. ismer e ' loss Sándor est ndőralhadnagv, 
4 mezőhegyest a>eiidorörs vezetője és elfogta 

Belvárosi Mozi 
Ma ntoi|ára 

Monté Carló bombázása 
Ham Albars ie»»«r«pw.é»»i Azonk'vOl 

Gyilhosság a stúdióban 
i/geimas detektl* tnrté-iei Q t r d i N i u r s i 

főszereplésével 
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pott kedvezőtlen válasz a tán az egyik budapesti 
jetmezkölcsönzővei kezdett tárgyalásokat és meg-
állapodott kétszáz jelmez kikölcsönzésében igen 
méltányos anyagi fettételek mellett Hont a vég-
leges megállapodást n«m kötötte még meg a vál-
lalattal, hazajött Szegedre, hogy • jelmezek kői-
csőndiját biitosithassa. Két-három napon belül 
ez a kérdés is elintéződik, remélhetőleg kedvezően 

A kereskedelmi miniszter, mint ismeretes, hozzá-
járult ahoz, hogy a szabadtéri előadások két nap-
ján az ország különböző városaiból weetend-
vonatokat indítson a Máv. Szegedre öt-ötszáz utas 
jelentkezése esetén. Ezeken a oonalckm asonban 
esek azok utazhatnak, akik a vasúti jeggyel együtt 
a szabadtéri előadás belépőjegyeit is előre meg-
váltják Dudapestről az ilyen kombinált jegy ára 
6 pengő 80 fillér lesz. 

Szerdán délelőtt a vádlottat hallgatták kl, 
majd sor került a nagyszámú tanú kihallgatá-
sára. A terjedelmes bizonyítási anyag hosszú 
időt vesz igénybe és Így valószínűleg csak 
pénteken, vagy szombaton hirdet ítéletet a 
honvédtőrvényszék. 

Ax, I d ő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Jelenti: 

Időjárási helyzet (rádtójeleníéeek alapján;: A ba-
rometrikus az Azori szigeteken 770 mm., a mini-
mumok Islandon 750 mm., Magyarországon 755 
Csapadék a kontinensen trfindenütt esett. 

«.Szögeden a hőmérő legmagasabb állása 32.6 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 10.0 fok Celsius. A ba-
nométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 758.1 mm., este 756.4 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 76 százalék, délben 55 százalék. A 
szél iránya keleti, illetve északnyugati, erőssége 
3—fi. A lehullott csapadék nvomokban. 

Időjóslat a Délvidékre: Változékony idő hőcsík 
kenéssel, zivatarokkal. 

Pénteken temetik 
Seipel prelófust 

Bécs, « igusztus S Seipel holtteste éjjel 1 
órakor érkezett Pemitzből Bécsbe. A felrava-
talouis a tiszti kaszinóban történt ahol a 
késői időpont ellenére többszáz ember volt 
jelen. - - - * " - 1 -

Aí Arbel'erzeltung megemlékezésébea a kö-
vetkezőket Írja a volt kancellárról: »Seijel 
életének tartalma ellenünk folytatott küzdelme 
volt Ezt a harcot azonban krtség'elenfl! tisz-
teletreméltó benső meggyőződésből folytatta. 
Épp annyira meg volt győződve a maga iga. 
zárói, mint mi a miénkről. Egyénileg tiszta-
lelkű ember volt és amilyen kemény harcos 
volt a közéletben, olyan jóságos volt a sze-
mélyes érintkezésben. Ravatalánál elmondhat, 
juk r51a: Egészben véve igazi férfi voll. A ka-
tona nem tagadja meg az elesett ellenségtől a 
katonai végtisztességet A nagy ellenfélnek ra-
vatalánál mi is megadhatjuk a háromszoros 
tiszteletadást. < 

Budapestről jelentik: Seipel halála alkalmá-
ból Ernszt Sándor, akit baráti kapcsolat fűzött 
az osztrák áUamférfiuhoz, részvéttáviratot in-
tézett Vaugoin miniszterhez. A Keresztény 
Gazdasági és Szociális Párt részéről gróf Zichy 
János elnök ugyancsak részvéttáviratot kül-
dött A párt Turi Bélát bízta meg azzal, 
hogy képviseletében vpgyen részt Seipel pén-
teki temetésén. 

OsszjBtkizísek 
az ettawai parlament elitt 
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Ottava, augusztus 8 A parlament épülete 
előtt súlyos összeütközésre kerüli a sor munka-
nélküliek és rendőrök között. A munkanélkü-

' liek ezrei Ottava közelében sátortábort ütőt. 
tek és tegnap héttagú küldöttséget menesztet. 

' tek Bennett miniszterelnökhöz, akitől heti há-
rom font segélyt t napi hétórai munkaidő 
bevezetését és a politikai foglyok szabadon-
bocsá ását követelték. A miniszterelnök a kö-
veteléseket, főleg az utóbbit elutasította. A 
küldöttség kedvezőtlen válaszának hirülvetele 
után sokezer munkanélküli a parlament elé 
vonult Lovasrendőrök gumibotokkal igyekez-
tek n'ndet teremfeni, a munkanélküliek ök-
lükkel védekeztek. 

I paraguayi front 
London, augusztus S. Paraguav és Bolivia 

között a feszültség mindjobban kiéleződik. Pa-
raguay ujabb csapatmegerősltésekel küldött a 
veszélyeztetett Chaco vidékére. Az assunzioni 
hadapródiskola növendékei gyalogezredet ala-
kítottak s azonnal a harctérre mennek, más-
hol a nök amazonzászlóaljat alakítottak a bo-
líviaiak elleni küzdelemre. 

A bolíviai csapatok kedden este nagy táma-
dást indítottak Puerto Casado ellen, mely fon-
tos stratégiai pont a Paraguay-folyó mellett 

Assunzioniból további csapatok mentek a 
határ felé. Paraguay kormánya elrendelte vala-
mennyi 22 és 29 éves férfi mozgási ását. A 
tiszteket 22 és 50 év közötti életkorban mozgó-
sították. 

Assrncionból jelentik: Európa 1914-es hábo-
rús őrületének emiékelt idézi elénk az a harci 
láz, amely Paraguay népét hatalmába kerí-
tette. Negyedórán kint érkeznek a , rémhírek a 
határmenti telepek megtámadásáról, békés 
községek bombázásáról, határerődök elfoglalá-
sáról <5s visszavételéről. Lehetséges, hogy tu. 
lajdonképpen semmi sem történt még a hatá-
ron, hiteles hír nincs, a kormány pedig nagy-
részt cáfolja azokat a jelentéseket amelyek 
bolíviai sikerekről beszélnek, a sok rémhír 
mégis megteszi a szolgálatot: terjeszti a hábo. 
rus látat. 

Assuncion uccáin állandóan gyűléseznek, a 
szónokok reggeltói estig lelkesítik a tömeget, 
búzái jak a * szent háborúraA szónokok 

szörny J részleteket mondanak a határvidéken 
történt kegyetlenkedésekről 


