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Öt uiabb 
gyermekparalizfses megbetegedés 

(A Délm iggnrország munkatársától.) A 
gyermekparalizisjárvány egyre jobban ter-
jed. Szerdán nem volt ujabb megbetegedés, 
a keddi négy megbetegedés után már-már azt 
hitték, hogy a járvány kulminált, csütörtökön 
azonban öt ujabb esetről tettek je'entést a 
tiszti orvosi hivatalnak és ezzel a Heine me-
dinben megbe e;edettek száma 26-ra emelke-
dett. 

Az öt ujabb megbetegedést kivétel nélkül 

a kiVvárosrészekből jelentették, ami alátá-
masztja azt a megállapítást, hogy a súlyos 
járvány elsősorban onnan szedi áldozatait,afcol 
a közegészségügyi állapotok nem megfelelőek. 

A szülők a járvány további terjedésének 
hirére szinte sorfalat állanak a klinikán és a 
kórházban, hogy gyermekeiket szülővérrel be-
oltassák. A legutolsó napokban többszázan ;e-
Jenlkeztek az oltásokra 

Két fillérrel 
megdrágították a kenyér árát 

Értekezlet a városházán — A drágí tás o k a : a malomkar te l 

fA Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi pékek kellemetlen meglepcté-sbén ré 
szesitették a közönséget: kilogramonként kél 
fillérrel felemelték a kenyér árát. A 31—36 
filléres fehér kenyér árát 36—3S fivérben ál-
lapították meg. a harna kenyér árát 30—32 
fillérről 32—34 fillérre emelték fel. A pékek 
azzal indokolták a kenyér megdrágítását, hogy 
a malmok felemelték a liszt árát és ők kény-
telenek voltak ezt a drágítást áthárítani V 
közönségre. 

Mlulán a hatóságnak joga van az első-
rendű közszükségleti cikkeknél történt drágí-
tásnál a kalkulációt bekérni és meggyőződést 
szerezni arrőL hogy az emelés indokolt-e, a 
városi elől járósági hivatal csütörtökön délelőtt 

értekezletet hívott össze az ágyben. Az érte-
kezle'en megje'ent a kereskedelmi és iparka-
mara képviseletében dr. Cserzy Mihály, Wolff 
Endre, az ipartestület sütőipari szakosztályá-

nak elnöke több pékiparossal és dr. Horváth 
Lajos tb. tanácsnok, az előliárósági hivatal 
vezetője.. 

Az ériekezle'.en a sütőiparosok beterjesztet-
ték a kalkulációikat és igazolták, hogy a ke-
nyér árát azért emelték fel, mert a malom-
kart el jelentékenyen felemeite a liszt árát. 
Dr.. Horváth Lajos, az előljárósági hiva.al ( 
vezetője az előterjesztések után azt állapította 
meg, hogy a kétfilléres drágiás nem olyan, 
hogy hatósági beavatkozó t vonhatna maga 
után. Ezzel az értekezlet véget ért 

A Társadalombiztosító járulékait 
együtt hajtják be a közadókkal 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes leirat érkezeit a pénzügyminisztériumból j 
a városho.:, amely szerint a jövőben az OTI-
járulé kokat rem lehet, mint eddi •„ külön be 
naftanL a végrehajtó nem menet el külön 
foglalni az OTI-tartozásokért, nem tűzhetnek 
ki emiatt külön árverést, hanem az OT1-járu-
lékokat a többi közadóvat együtt kell kiirnl 
és behajtani. Ez annyit jelent, hogy a végre-
hajtók nem zaklathatják kétszer a közönséget. 

Az OTI még 1926-ban olyan érlelmü meg-
állapodást kötött a várossal, hogy a város az 
OTI-nak két végrehajtól és két becsüst bocsájt 
rendelkezésére, akik kizáróln^az OTI-járulé-
kok behajtásával foglalkoztak. Az OTI-nál mű-
ködő négy alkalmazott a városi adóhivatal j 
ellenőrzése alatt állott és tulajdonképen az 
adóhivatal hajtotta be a járulékokat, de áz 
adminisztráció egyszerűsítése miatt a végre-
hajtok az OTI-nál közvetlenül kapták meg 
a hátralék! kimutatásokat Most meg akarják 
kímélni az adózókat attól, hogy külön járja-
nak hozzájuk az OTI-járulc'.sokért és külön 
a kőzadókért. 

A pénzügyminiszler rendeletéről dr Ham-
mer Fidél, a városi adóhivatal vezetője refe-
rált a polgármesterhelyettesnek. A rendelet 
végrehajtása maja után vonja azt, hogy az 
OTI-nál dolgozó két végrehajtót és két be-
csüst a városnak vissza kell onnan vonni. A 
két végrehajtó a javadalmi hivataltól került az 
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OTI-hez, ezek most visszakerülnek -égi be-
osztásukba, a két becsüst pedig elbocsójtják. 
Dönteni kell arról is, hogy mi lesz azzal a két 
ideiglenes nnpidijassal, akiket a javadalmi 
hivatalban alkalmaztak az OTI-hoz vezényelt 
két végrehajtó helyére. 

Az uj rendszer közel 10000 pengős megtaka-
rítást is jelent a városnak. A helyzet eddig 
az volt,, hogy a két végrehajtó és a két be-
csüs az OTI-tói kapta illetményeit ezzel szem-
ben az OTI megkapta a várostól a behajtási 
illetékeket. Miután az OTI-nál erre a négy 
emberre nem lesz többé szükség, a város Így 
a behajtási illetékeket nem fizeti ki az OTI-
nak. Az uj rendszer életbeléptetéséről a jövő 
héten dönt dr. Pálfy József polgármester he-
lyettes. 

Büntetőper 
a munkanélkülitüntetés után 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

mult év januárjában a csongrádi munk&nélkü-
liek nagyszabású tüntetést rendeztek Csong-
rád főierén. A tüntetőkel a rendőrség és a 
tűzoltóság oszlatta széjjel A tüntetést követő 
napokon több házban megjelent Szaszkó Sán-
dor és szemrehányást tett a tünlelőknek, hogy 
engedték magukai a rendörségtől és a tűzol-
tóságtól szétverni. Azt mondotta, hogy rosz-
szul rendezték meg a tüntetést, legközelebb 
el kell vágni a városháza telefonvezetékeit, 
hogy ne tudjanak segítséget kérni. A tűzoltó-
kat agyon kellett volna verni — mondotta — 
és igy kellett volna elbánni a rendőrökkel is. 

Szaszkó Sándor ellen az állam és társadal. 
111/ rend erőszakos fé¡forgatására irányuló v, I-
•*ég miatt indult meg bűnvádi eljárás. Csütör-
tökön került a törvényszék ftomory-tanácsa 
elé, ahol kijclenle'te, hogv a használt kifeje-
zésekre, nem emlékezik, mert akkor ittas volt 
Taqadla hogy kommunista lentié A bíróság 
2 hó.tapi ¡o ¡házra i.élle Az ítélet jogerős. 

As idö 
A Szofrdl Wrtparoioglsf Obazenratárhaa jelenti: 

Időjárási helyzet (rádiöjelcntéiek alapján}: A baro-
metrikus maximum az Óceánon 770 mm.. Üözíp-
curópában 765 mm. A minimum az Cscaki 
tengsnen 750 mm. A kon inensen igen meleg idő 
uralkodik. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 2S.2 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 17.3 tok Celsius. A baro-
mét* r adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
regg;l 7670 mm., este 7665 mm A levegő pára-
tartalma reggel 88 százalék, délben 54 százaik. A 
szél iránya északi, illetve észrkkeleti, erősségi 
2—4 volt. 

Időjóslat a Délvidékre; Száraz, igen meleg Idő, 
! 

Kötéltáncosok 
borzalmas szerencsétlensége 
Mannheim, augusztus 18. A Frank kőiéi, 

tánoos-esalád Schwetzingenben tartott vendég-
játékának bucsuelőadásán tegnap este borzal-
mas szerencsétlenség történt.. Anyaghiba kő-
velkeztében, kapcsolatban egyik alkalmazott 
elővigyázallanságával. az állvány összedűlt éa 
a 12 méter magasságban klfcs l itt kötélen 
dolgozó négy ember a mélységbe zuhant. 
Frank csak könnyebb sérüléseket szenveie't. 
12 éves Ingeborg nevű leányát, 11 éves fiát, 
Horste és Neuner Henrik 16 éves arüsta-
tanoncot vértől borítva szólították el a sze-
rencsétlenség színhelyéről. A két gyermek éj. 
jel a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A 
csonttöréseket és súlyos belső sérülésieket 
szenvedett Neuner Henrik állapota szintén re-
ménytelen. 

A mandzsúriai front 
London, augusztus 18. A British United 

Press Csang-Csungból jelenti, hogy a mand-
zsúriai kormány a szovjethez Intézett levélben 
tiltdkoilk az ellen, hogy orosz csapatok mand-
zsúriai területre törtek be és ott beépítették 
magukat* Mandzsidi környékén a szovjet és 
a mandzsúriai csapatok farkasszemet néznek 
egymással, ami komoly fejleményekhez ve-
zethet. A mandzsúriai kormány jegyzékében 
felszólítja a szovjetet állásainak lerombolá-
sára és csapatainak visszavonására. 

Felakasztotta magftt 
egy fiatal ntunkfts 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü. 
törtökön reggel a Mars-tér 18. számú ház 
egyik lakásában felakasztotta magát Ma'án-
csl József 35 éves munkás. Tettét a kora reg-
geli óráKban követte el és csak néhány órával 
később fedezték fel, araikor már nem lehetett 
rajta segíteni A fiatal munkás búcsúlevelet 
nem hagyott hátra, amelyben tettének okát 
megmagyarázta volna. Holttestét a tőrvény-
széki orvostani intézetbe szállították. 

A csorvai gyilkosság 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy szerdán reg-
gel holtan találták a csorvai tanyák kőzött 
Kiri József gazdálkodót. A halott nyakán hu-
rok feszült és minden jel arra vallott hogy 
gyilkosság történt. A megindult rendőri nyo-
mozás igazolni látszik ezt a feltevést Kide-
rült, hogy Kiri Józsefnek sok haragosa volt. 
Valószínű, hogy ezek közül valaki öllé meg 
Kiri Józsefet. 

Csütörtökön reggel Szegedről dr. Tarajossy 
Béla, az ügyészség elnökev Zombory János vizs-
gálóbíró és a tőrvényszéki orvosszakértő uta-
zott ki a csorvai tanyák közé a vizsgálat 
megejtésére A rendőrség több embert őrizetbe 
vett, akiknek a kihallgatása folyik. Az őri-
zetbevettek tagadják, hogy valami közük len-
ne Kiri József hálaiához. 
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