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Ujabb négy gyermekoarallzlses 
megbetegedés 

(A Délmagyarország munkatá-sá 61. > Hé na-
pos stagnálás után pénsken Isméi négy ayer-
tnelporalilses megbetegedést jelentetlek be a 
tiszti főorvosi hivatalban. Mind a négy eset 
Rókuson fordult c!ő és az egyik meífce!c<:edctt 
hathónapos csecs, mónck az állapit'» remény-
telen. Most már kétségtelenül mcgállapiíh.itó, 
hogy a fertőzések gócpontja Rókuson van. a 
Zákány-ucca és a Makkoserdő-sor környékén. 
A mai megbetegedések közül ket'.ő a Zákány-
ucrából, egy a Sándor-uccából és egy a rókusi 
feketefóldekről való- A négy gyermek — az 
orvosi megáll api1 ások szerint — már legalább 
két-három heie szenvedhetett Heine medin-
ben, azonban eddig nem hívtak onnst a gyer-
mekekhez és csak akkor fordultak orvosi se-
gélyért. amikor a beteg gyermekeken a bénulás 
tünetei kezdtek mutatkozni 

A tiszti orvosi hivatal a mai négy esetlel 
kapcsolatban a következőket közli: 

»Egy hét alatt hatalmas visszaesés mutatko-
wtt a gye rmekparalizres esetekben, ami arra 
• véleményre jogosította a hivatalt, hogy a 
járvány végefelé járunk. A mai napon négy 
íjabb megbetegedést jelentetlek be, azonban 

.megállapítottuk, hogy ezek r.en fri*s m*g-
belegedéeek és már csak akkor jelentették 
be ezeket. amikor a gyermekeken a bénulás 
tünetei mutatkoztak. 

— Miután az eseteknek majdnem három-
negyed része Rókuson fordult elő és a tiszti 
orvosi hivatal azt tapasztalja, hogy legkevés-
bé a rókusiak járnak védőoltásokra, ezúton 
hivja fel ebben a városrészben lakó közönsé-
get, hogy oltassák be gyermekeiket a gyermek-
kórházban, annyival is inkább, inert most már 
rekonvalesoens szérummal is oltanak naponta 
délelőtt 11 órától.« 

A tiszti főorvos ma azt mondotta, hogy a 
járvány igen enyhe lefolyású, a betegrk nem 
remélt gyorsasággal gyógyulnak, a bénulási 
tüne'ek teljes egészében visszafejlődnek. El-
mondotta a fő>rvos. hogy az összes előfordult 
meghete edések közül öl esett a Tisza Lajos-kör-
ut környékére, Alsóvároson a Délibáb-ucca volt 
fertőzött, a többi eset Rókuson fordult elő. 
Érdekes, hogy Újszege Ion sem 1928-ban, sem 
most egyetlen gyermekparalizises megbeiege-
dés nem történt 

El kell halasztani az Iskolák 
megnyitását 

A szőlők memorandumban kérik az előadások megkezdésének elhalasztáséi 
A memorandumot a Délmagyarország kiadóhivatalában lehel aláinti 

A nem szűnő gyermekparalizis-járvány nagy 
aggodalmat kelt a szülők körében. A szülők 
most mozgalmat indítottak,, hogy a járvány 
miatt az iskolák megnyitását hatasszák el 
addigra, amiy a fertőzés veszélye teljesen el. 
múlik. 

A Délmagyarország szerkesztőségébe egy-
másután érkeznek a levelek, amelyekben egy-
öntetűen annak a kívánságnak adnak kifeje-
zést, hogy az iskolai előadásokat csak akkor 
szabad megkezdeni, ha a veszély már egészen 
elmúlt A memorandum egyre szélesebb réte-
geket mozgat meg és elhatározták, hogy az 
U'etékes hatóságokhoz memorandumot, illetve 
kérvényt intéznek, amelyben rámutatva a jár-
vány, a fertőzés veszedelmeire, ké i'i az is-
kolai előadások kezdetének elhalasztását. A 
memorandumot a szülök a Délmagyarország 
kiadóhivatalában Írhatják alá. 

Az iskolai kérdéssel kapcsolatban kérdést 
Intéztünk dr. Pálfy József polgármes'erhelyet-
leshez, aki a következőket mondotta: 

— Ha nem szűnnék meg a járvány lelje. 
SSn, vagy ha a mai állapot állana fenn az 

Iskolai év kezdetén, én amellett volnék, hogy 
az előadások kezdetét el kell halasztani. Teg-
nap ugyan olyáh jelentéseket kaptam, hogy a 
járvány szünőben van, de tudom, hogy igen 
sok szülő vidékre vitte el gyermekét Ebben 
a kérdésben elsősorban a tiszti főorvos véle-
ménye a mérvadó és ha megbetegedések még 
szeptember elején Is előfordulnak, az a véle 
ményem, hogy az iskolai előadások elhalasztá-
sára a szükséges lépéseket meg kell lenni. 

A tiszti főorvos igy nyilatkozott: 
— A tiszti orvosi hivatal ebben a kérdésben 

még nein fixirozta álláspontját Szeptember 
10-e még messze van és e pillanatban még 
nem látja szükségét annaky hogy az iskolai 
előadások elhalasztására lépéseket tegyünk 
1928-ban az esetek kilencven százaléka 3 éven 
alóli gyermekeknél fordult elő, most inkább 
a 3 és 9 év közötti gyermekek betegedlek 
meg. Miután azonban kontakt fertőzés nin-
csen, ebben a pillanatban nem látom szüksé-
gét annak, hogy ilyen intézkedésre legyünk 
javaslatot, — fejezte be flyilatkozatáí a fő-
orvos. 

Döntés a színházi fellebbezések ügyében 
A szeptember 12-1 közgyűlés választja meg az u) színigazgatót 

fi4 Délmnggarország munkatársától.) A 
városházán már napok óta várták a belügy-
miniszter döntését a szinház ügyében. Csü-
törtökön már olyan hirek terjed ek el a város-
ban, hogy a belügyminiszter döntését már le-
küldték Szegedre. Dr. Pálfy József polgír-
mesterhelyetles pénteken délben telefonon itl-
hivta a belügyminisztériumban dr. Jrnda Ká- i 
rolv miniszteri tanácsost a szegedi szinház 
ügyének referensét és érdeklődött" nála a hely-
zetről. 

A miniszteri tanácsos közöl'e a polgármes-
'erhelyet essel, hogy a döntést Kercsztes-Flscber 
Ferenc belügyminiszter aláirta és az aktáka! a 
minisztérium most expediálja, ugy, hogy az^k 
valószínűleg szombaton érkeznek meg Szé-
pedre.. 

A belügyminiszter döntése teljesen abban a 
form.^bm történt, mir. ahogy :i2t a Di'mi-
gyarwszág már közölte A beíügymiriszler 

jóváhagyta S< mojyi pf>l ár mesternek 
azt a határozó á\ amellyel Görög Sán-
dor szlngizagatól ¿zerződesét felbon" ' 

totta, ellenben nem hagyta jóvá azt 
a másik polgármesteri határozatot, 
amellyel a szinház ve-etését Szedő 

Miklósra Uzta. 

A miniszter döntésében utasítja a várost, hogy 
a szí .igazgató személyét a város közgyűlése 
jelölje kl. 

A belügyminiszter döntése annyit jelent, 
hogy a színházra most már nemcsak Szedő 
Miklós pályázhat, de beadhatja pályázatát 
Görög Sándor is, akinek azonban csak akkor 
veszik tudomásul igényét, 

ha a közgyűlésig anyagi kötelezettsé-
geinek eleget tes2 és ezt hitelérdemlő-

en Igazolja. 

A polgármesterbe!) ettes a döntés ulán in-
tézkedett, hogy Görög Sándort behívják a vá-
rosházára A színigazgatót felszólítják, hogy 

| amennyiben anyagi ügyeit rendezi, ugy az ő 
I pályázatát is be\ iszik a szep'.emler 12-én tar-
. tnndú rendkívüli közgyűlés elé és Szedó Mik-

lóssal Ciivütt részlvehei a pályázaton. Görög 

Sándort felhívják, hogy amennyiben a szín-
ház vezetésén; való igényét fenntartja, ugy 
ügye«nek rendezését minél hamarabb, még 
a szeotember 12-i közgyűlés e őt' idézz* el. 

Itt em'itjük meg. liogv a Hódmc ővásárhe-
hen mostanáig működött szegedi konzor-
ciumos társulat vezetője. Herczeg Vilmos 
pénteken megjelent a polgármesterhelyei lesnél 
és bejelentette, hogy a társulat befejezte a mű-
ködését, rendien visszaszolgáltatta a várostól 
kölcsönkapott diszleleket és kosztümöket. El-
mondotta Herczeg Vilmos, hogy a gyenge ma-
kói szezon után a vásárhelyi is vigasztalanul 
indult, az utolsó Hz előadáson a«>nban a hely-
zet megváltozott és a népszerű helyárakkal 
rendezett darabokat zsufott házak előtt ját-
szották, ugy, hogy a vásárhelyi szezon vég-
eredményben elég jól végződött cs a színészek 
néhány pengő keresethez jutottak. Legnagyobb 
sikere" a »Nyitott ablak« előadásának volt 
amelyet ötször adtak elő állandóan zsúfolt 
házak mellett 

li Baleari-szigetekre viszik 
Sanjur'O tábornokot 

Madrid, augusztus 2G. Sanjurio tábornokot a 
madridi katonai fogházból a Balearí-szigcteken lévő 
katonai fegyintér/Ibe szállítják, ahol életfogytiglani 
bőrtőnbünt tését fogja kitölteni. Amikor tegnap 
este a bíróság megbízottja közölte Sanjurio tábor-
nokkal a köztársasági elnök kegyelmi döntését, 
a tábortiok fia társaságában vacsorázott 

A tátjrnok állva hallgatta végig a tisztviselő 
közlését, köszömtet mondott, majd tovább folytatta 
a vacsr^áf. 

A kormány három egymásután megtartott mi-
nisztertanács mán határozta eí Sanjurio tábornok 
megkegycímezését. A döntést a kormány nem egy-
hangúan hozta meg. 

A negyedik emeletről 
az uccáira vetette magát 
Budapest, augusztus 26. Péntekre virradó éjsza-

kára a Viímos császár-ut 61. száma ház IV. en»». 
letérői az uceára vetette magát Popper Viktorné 
58 éves asszony. A rendőrség megállapította, 
hogy a nyomor késztette o halálugrásra az asszonyt 
Popperek valamittor jómódban éltek. Popper bank-
bizományos volt, de a t.ia már 73 esztendős 
öregúr kereselképtelen, beteg. Popperné hűségesen 
ápolta az urát, de ugy látszik; nem birfca tovább 
idegekkel. Hátrahagyott búcsúlevelében azt Ma, 
hogy a nyomor kergeti a halálba. Elsefén mór 
lukbért sem tudivk fizetni és kitették volna őket 
abból a lakásból aho' egész életüket leélték. 

Popper Viktor, amikor felesége öngyilkossági-
ról értesült, maira is le akarta vetni magát az 
erkélyről, de megakadályozták. 

20 ember és a kincstár pere 
az ötezerpengős örökség körül 

(A Délmagyarország mvnkatársálól.) Érdekes 

per indult meg n napokban husz szegény ember 
és a kincstár között egy ötezerpengős örökség 
miatt. A mult év nyarán meghalt Szentesen őzv. 
Bdrdoss Istvánné, született Ruffor Mária, akinek 
hagyatékában körülbelül ötezer pengő értékű ingó 
és ingatlan marac't, amelyekre vérszerinti örökösök 
és végrendelet hiiján hirdetményt bocsájtott Ifi a 
biróság. Az egyévi hirdetési idő alatt vérszerinti 
örökösök nem jelentkeztek, mire befelenttte Igé-
nyét a hagyatékra a kincstár és az örökhagyó 
elhunyt férjének 20 szegéngsorsu rokona. Ezek 
igazolták, hogy as özvegy férjétől őrök jlte a va-
gyont. A hagyatéki tárgyaláson a kincstár kép-
viselője nem volt hajlandó egyezkedni és igy perre 
vitték az ügyet. 

Szombaton és vasArrtp, aagusztaa 27 éa 28. 

A firma 
házasodik 

A Széchenyi Moziban 


