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Szigorú és szomorú kép 
Szeged közegészségügyi 
és köztisztasági állapotairól 

Sörgős Intézkedési kövelel a miniszteri leirat — „A RadoK-lérl helyzet tovább 
lent nem tartható" 

(A Délm igyarország munkulársálól.) A 
város nyilvánossága hosszu idd óla harcban áll 
a halóságokkal a Rudolf-téri piac botrányos 
állapotai miatt. A harc egészen mostanáig 
meddő maradt, lehetséges azonban, hogy egy 
miniszteri beavatkozás végre a piac elhelye-
zésire indítja a város hatóságát 

A belügyminiszter ugyanis a város közegész-
ségügyének felülvizsgálatára szakfelügyelőt 
küldótt Szegedre, aki vizsgálódásának eredmé-
nyérö! terjedelmes jelentésben számolt be. A 
miniszter most leiratban közölte a várossal 
a szakfelügyelő kifogásait és tapasztalatalt. 
A je'entés nem éppen hízelgő Szeged közegész-
ségügyi állapotaira, a miniszter felhívja a vá-
vost arra, hogy a szakfel ügyelő kifogásalt sür-
gősen orvosolja. 

A leirat mindenekelőtt 

a Rudolf-téri plad állapotokkal 
foglalkozik és rámutat arra, hogy a jelenlegi 
helyzet tovább fenn nem tartható. A tér asz-
faltburkolata teljesen elrongyolódott; rések, 
nagy hasadékok keletkeztek, amelyekbe állati 
hulladékok, nagymennyiségű rothadó nyers 
élelmiszer és egyéb bomló anyagok kerülnek, 
amelyek r. 

valósággal megfertőzik a környéket és 
ugy köztisztasági, mint közegészség-
ügyi szempontból súlyosai kifogásol- , 

hatók. 

Amennyiben a város ezen a helyen továbbra 
Is fenn akarja tartani a piacot — folytat;a a 
leirat —, ugy 

az aszfaltburkolatot ¡eltétlenül hozassa 
rendbe, tiltsa el, hogy a termelők és 

a piaci árusok áruikat a földön áru-
¿slthassák, 

rendelje el, hogy Jövőben csakis állványokról 
legyen szabad árulni. 

Minden körülmények között eltávolí-
tandó a Rudolf-térI piac környékéről 

a ló- és szekértábor. 

A város kötelességévé teszi a leirat, hogy a 
kocsik és lovak megfelelő elhelyezéséről gon-
doskodjék. ezt az intézkedést azonban a város-
nak ugy kell végrehajtani, hogy a kocsik és 
lovak minél távolabb kerüljenek a Rudolf, 
tértől. 

Kifogásolja a leirat, hogy a város 

a közegészségügy és a köztisz-
taság 

szempontjából nem ellcnöriz:eti kellőképen at 
élelmiszerüzleteket, a borbélymühelyeket, a 
kocsmákat, a szállodákat, cukrászdákat és ét. 
termeket. Felhivja a minhzter a várost, hogy 
mindezeknek az üzemeknek megfelelő és foko-
zott ellenőrzéséről gondoskodjék v 

Felhívja a leirat a várost arra is, hogy meg-
felelő vlzü kúttal lássa el a szatymazi orvos-
lakot, végül sürgősen hozassa re idbc a fekete, 
széli orvoslak beomolni készülő te őzeiét, 
amely botrányos állapotban van. 

A városnál nagy gondot okozott a szigorú 
leirat, annál is inkább, mert * leirat végén 
a miniszter utasítja a várost, hogy a leiratban 
foglalt kifogások megszüntetése érdekéken sür-
gős intézkedéseket foganatosítson és arról S 
miniszternek jelentéét legyen. Dr. Pálfy József 
polgármeslérheiyeltes egyelőre még nem dön-
tött, hogy mlképen tesznek eleget a belügymi-
niszter kívánságának. 
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Magyar sikerek napja Losangelesben 
A vlzlpólácsapat és a kard vivők olimpiai bajnoksága 

Los Angeles\ augusztus 12. Magyarok nagy 
napja volt tegnap a losangelesi olimpián. Egy 
nap alatt háromszor repült fel a stadion árbó-
cára a magyar trlcolor. 

Pelle István 
olimpiai bajnoksága és előkelő második helye 
mellé megszerezd a második olimpin bajnok-
ságot, megnyerte — mint_ jelentettük — a ló-
ugrást. 

Nagy Izgalommal váriák 

a vizipólóforna döntőjét, 
amelybe a körmérkőzés során Magyarország 
és az USA csapata került. Miután Amerika 
Németországgal dön'ellcnrc já'szott. mindenki 
nagy izgalommal várta a döntő je-
lentőségű mérkőzést. A mérkőzés végig igen 
heves iramban folyt 'e, a magyar csapat ab-
szolút fölényben volt, az amerikaiak csak 

durvaságokkal és erőszakos jálékmodorukkal 
tudtak válaszolni. 7:0-ra győzött a magyar csa-
pat az USA et'en és ezz l mej-yerte a tornát. 

A győzelem leírhatatlan örömet kellett a ma-
gyar kolóniában, a vizből kiszálló játékosokat 
ölelték-csókolták. Könnyekkel szemükben fo-
gadták'a játékosok a me'o^ ovációkat és viha-
rossá fokozódott a lelkesedés, amikor Kom-
jádit kezdték ünnepelni. 

A harmadik olimpiai győzelmet 
kardcsapaiunk aratta, 

amely valósággal lelépte a kgtieliczebbr.ek vélt 
elienfelét: Olaszországot. A 14:2 asszóuiá y 

legjobban bizonyltja a magyarok nagy fölé. 
nyét, amely Lengyelország elleni mérkőzése-
ken még jobban kidomborodott, amennyiben 
a magyarok 15:1 arányban győztek a lengyel 
vívók ellen. ' » 

A részle'es eredmények a következők: 
A lóugrás egyéni olimpiai bajnokságában 

1. Pelle István 57,2 pondal, 2. Bonoli (Olasz-
ország), 3. Haubold (USA). 

Az összele'.t tornabajnokságban a lóugrás-
ban 1. Guglieimetti (Olaszország), 2. Meycr 
(USA), 8- Neri (Olaszország) Pelle István ilt 8, 
Boros 9, Péter 10, Hegedűs 11. lett A» őssze'ett 
verseny végeredményében Nerl, győzMt, 2. 
Pelle István, 8. Savolainen (Finnország), Á 
nemzetek csapatversenyében 1. Olaszország, 2. 
USA, 8. Finnország, Magyarország. 

Az egyéni nyujtóbajnokságban Bixler 'USA) 
győzött, 2. Savolainen (Finnország), 3. Toras-
virta (Finnország), 4. Pelle István. 

Az aszószaraokban 
csak a 100 méíeres női hátúszásban volt dön-
tés. 1. Eleanor Holm (USA) 1:10.4. 2. Meallng 
(Ausztrália). S. Dawies (Anglia). 

A kardcsa,#a!bijnokságban a magyarok elő. 
ször az USA ellen vívtak. Győztek 13:3:arány-
ban. Gerevich két, Kabos egy asszót veszteit 

A magyar-olasz mérkőzés 
túlfűtött hangulatu légkörben kezdődött. Kabos 
az első asszót elvesztene Marzival szemben. 
Gerevich verte De Vecchit és ezzel egyenli-
te'-t niajd l'iller 3:l-re győzőit AnK-lmi el-

len, de Gaudtn afból egyenfüett, sz Weifes 
Petschauert sikerült 5:8-ra legyőzne A kő-
vetkező négy asszó: Gerevich—Marzi 5:2  rV'er 
—De Vexhl f.:8, Petschiurr—Anre'mi 5:2, 
Kabos—Gaudini 5:2, Pillér—Marii 5:1, 
Pa'schauer—De Vecchi 5:4, Cerevich—Gaudini 
5:8. Ezután az olaszok felad dk a további küz-
delmet. j j-

A csütörtöki nap egyetlen veresége Síig* l 
nevéhez fűződik, akit lepontoztak a boro-
lásban a délafrikai Pierce ellen. 

Énekes legyőzte az olasz Rod-
rignezt 

és ezzel a győzelmével megszerezte az Európa-
bajnoki cimet, miután az olimpidsz miatt eh* 
ben az 'évben külön nem rendezik meg az 
Európa-bajnokságokat. fire'ei kővetkező el-
lenfele az amerikai Salica. Ha öt legyőzi, 
bejut a döntőbe, de már Így is helyezve van. 

< Zászló a városházán 
> i, • 

A magyar sikerek hiré Szegeden H őszinte 
örömet váltott ki. Amikor a városházán el. 
terjedt a három magyar győzelem híre, dr. 
Pálfy József polgármester hehetes elrendelte 
hogy a városháza tornyára? vonják fel a zász-
lót. Szegeden pénteken mindenütt Pelle világ-
rászóló sze?é|il&^röl. a pólócsapat és a kard-
vívók nagyszerű győzelméről beszéltek. A há-
rom nagy győze'em alkalmából számos ma-
gánházat is fellobogóztak. 

Ujabb gyermekbénuiásos 
megbetegedés 

(A Délmagyiirórszág munkát ár sá ól.) K 
tiszti főorvosi hivat«) közlése szerint a város 
területén pinteken ufabb gvertnekparálIzisen 
megbe'egedés fordult elő és ezzel mo$t már a 
megbetegedések száma tizenhétre emelkedett 

A gyermek paralizis gaen a héten szinte na-
ponta jelentkezett és ötnapi stagnálás után a 
Járvány lassú terjedésével kell számolni. Vala-
mennyi megbe'egedett gyermek állapota sú-
lyos. A javulás néhány betegnél csak Igen 
lassú tempóban halad. A. betegség terjedése 
ellen minden elkövethetöt megtesznek a kli-
nikán és a gyermekkórházban. 
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A Szegedi MrteorologUl Obszervat6riim Jelenti: 
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján); A bar», 
metrikus maximum Középeurópán 705 mm. és 
Onoszorazlgon 770 mm. A minimumok Island n 
és az Óceánon 735 mm. Csapadék a nrnrau-
mok körül volt 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.6 fok 
Celsius, a legalacsonyabb HW fok Celsius. A baro-
méter adata 0 foltra'é* tengerszintbe redukálv* 
reggel 784.5 mm., este 763.0 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 86 százalék, délben 63 százalék. 
A szél iránya északkeleti, erőssége 1. Csütörtfk 
délután Szatymazon 35 milliméter csapadékot és 
kevés jeget hozott a zivatar, amely a vásárhelyi 
határ felé vonult. Szegeden az uloisá 24 órában 
a csapadék mennyisége 04 mm. volt 

Időjós tat a Délvidékre Meleg idő zivatarhajlam-
mal. -

S Z É C H É N Y I M O Z I 

M E G N Y I T Ó D I S Z M Ű S O R 
Srowbaiow éa varrni*o. Buga«tlta hó 13éil4 *n 

W T A terem ¿éggel van hatva 1 

B o l v ó r y O e z n batáaoa fitiBuidonaiga 

Egy csók9 Egy dal, 
Egy lány 

Látvinyoa, önokea, zenéa boháxat Fóaxeroplök: 
floalav FrSMIch, Hahnay Tibor, Epgerth Martba 

Elóad««ok S, 7, 9 órakor 


