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Szülők figyelmébe! ̂ h r / r i é ^ r ; : ^ ^ Pollák Testvéreknél 
Menillapilott*k, hogy az 5100 pengős munkára 
ler'rrrt nincs, de megállapították azt Is. hogy 

a tön-'w>s rfgebhi áürispontja fis az  uf etó-
terje^zt^s Kőzött suty0* ellentétek mutat• 

koznak, 
A főorvos néhiny héttel ezelőtt még feleslegesnek 
mli.fi-¡telf miibien fertőtlenítést, most viszont 
azokr.ak a helyiségeknek a fertőtlenilésére tesz ja-

vallatot, amely a nyár eleje, leWt még a járvány 
jelentkezése elóUl hónapok óta zárva tannak, ott 
a gyerekek nem fordulhatlak meg, tehát ne® is 
fcrtózhel|ék meg a — falakat. 

A polgármester ugy határozott, hogy a főorvos 
előterjesztését  n e m **szl figyelembe, mindössze 
arra utasítja a mérnöki hívalalt. hogy az iskolák 
elpiszkolódott helyiségeinek rendbe hozásáról gon-
doskodjék. 

Nagv Illés nyugalmazott vasúti fiítfi 
halála előtt 48 órával mégis bejutott a klinikára 

A vasul! betegpénzlár nem llzell a fárványkórházl költségeket: egyetlen házban 
ölen kapták meg a llluszl 

kilencen vagyunk a házban, több apró-
ság is van, ezeket is meg kell menteni. 

— Értse meg — felelte a főorvos —, nem le-

(A Délmagyarország munkatársától.) A gyer-
mekparalizis mellett egyik legveszedelmeseb-
ben pusztító járvány most Szegeden a tífusz. 
Ez a betegség is főleg a város külterületein 
terjed, ahol a közegészségügyi állapotok a leg-
rendezetlenebbek. 

Nagy Illés nyugalmazott vasúti fütő és csa-
ládjának tragédiája jellemzi legjobban a tart-
hatatlan helyzetet. 

Nagy Illés a rókusi szérűskertek 11. szám 
alatt lakott magaépitette kis házikóban. A bel-
ső szob-it Nagy Illés, a felesége és két apró 
pyermeke foglalta el, a másik padolatlan szo-
bában, az asszony édesapja lakott harmadma-
gával, mig az apró konyhát Illésné nővére, 
ugyancsak harmadmagával lakta. A kis ház-
ban tehát összesen tiz személy zsúfolódott ösz-
sze. 

A mult hónap eleién Nagy Illés hirtelen 
megbetegedett. Felesége másnap kihivta a lá-
zas beteghez dr. Zoltán Ferenc vasúti pályaor-
vost, aki 

tífuszt és tüdőgyulladást 

konstruált. Megjelent a betegnél dr. Kaufmann 
Tmre és dr. Kovács Kálmán is. akik ugyancsak 
tifuszt és tüdőgyulladást állapítottak meg. 
Mind a három orvos hangoztatta, hogy 

Nagy Illést be kell szállítani a jár-
vinykórházba. 

A beutalás elé azonban nagy nk-dálvok gör-
dültek. Dr. Zoltán kijelentette Nagynénak, 
hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy 
n beteget beszállítsák a kórházba, azonban 
baj van. 

A betegpénzlár nem engedélyezi, illet-
ve nem fizeti a beutalást, a városnak 

pedig nincs erre pénze. 

Dr. Zoltán azt a tanácsot adta a kétségbeesett 
asszonynak, hogv próbálkozzék meg dr. Wolf 
Ferenr tiszti főorvosnál, aki vasúti ellenőrző 
orvos is. talán sikerül a beutalást keresztül-
vinnie. A helyzet ekkor már rendkívül fenye-
gető volt Nagy Illés magas lázzal hánykódott, 
legyek milliárdjai röpködték körül és félő volt, 
hogy 

a házban levő apróságok is megkapják 
a betegséget. 

Nagy Illésné sürgősen felkereste dr. Wolf Fe-
rencet a vasúti orvosok rendelószobájában. 

— Sirva mentem el odáig — mondta Nagv-
r.é —, mert akkor már teljesen elvesztettem 
a fejemet. Zoltán doktor ur egvre azt hajto-
catta, hogv férjemet he kell vinni a kórházba. 
De egyébként sem bírtam az otthoni kezelés 
kolt'épfit. A doktor ur azt mondotta, hogv az 
eredm<-nve* kezelés végett szükséges, hogv na-
ponta többszőr meglátogassa a beteget. Min-
den ilyen látogatás azonban pénzbe került, 
njert a közköltséget fizetni kellett. Ha pe-
dig A doktor ur nem jöhetett naponta több-
ször. akkor tudtam, hogv azt -férjem állapota 
sínyli meg. 

— Sírva menteni be Wolf foorvos úrhoz és 
összetett kézzel, sirva kertem, hogv *.7álliltHss:i 
he férjer et a kórházba. A főorvos ur többek 
között ezt is válaszolta: 

— Elhiszem, hogy terhére van a beteg keze-
lése és szerelne megszabadulni íú!e... 

— Dehogy akarok megszabadulni a férjem-
lói — válaszoltam sirva —, sót %iiilnék, ha 
otthon kecelhetném. De rajtam kisül 

het beutalni. A betegsegélyző nem ad erre 
pénztl 

— Egy másik orvos is jelen volt a beszél-f;etésnél, ő is közbeszólt az érdekemben, de a 
őorvos ur ezt az orvos1 urat is azzal hallgat-

tatta el, amiket nekem mondott De még mi-
előtt a főorvos urat felkerestem volna, künn 
járt nálunk dr. Oláh József kerületi tiszti or-
vos, oki megvizsgálta férjemet, megnézte a 
Irkásunkat és kijelentette, hogy a beutalásról 
nem lehet szó, mert a lakás 2 szobás. Még ha 
egyszobás volna, akkor igen, de igy nem lehet. 

— így azután minden maradt a régiben. Dr. 
Zoltán továbbra is kijárt, férjem szedte az or-
vosságokat. De férjem állapota egyre rosszab-
bodott. Lázas állapotában ki akart ugrani az 
ablakon, vergődött, nyögött és én tehetetlenül 
néztem szenvedéseit. Dr. Zoltán ezután sza-
badságra ment, helyettese jött ki augusztus 
4-én, aki kijelentette, hogy ez a helyzet tart-
hatatlan és hogv intézkedni fog. hogv férjemet 
már másnap bevigyék a járvanykórházba. 
Azonban másnap mégsem vitték el, ekkor fel- " 
kerestem a doktor urat, aki a telefonhoz sie-
tett és valakivel hangosan beszélt. Fenyegető-
zött és emlékszem, ezt is mondotta: 

— Orvosi munkánál nincs munkaszünet! 
— Nem tudom, hogv kivel beszélt, azonban 

bizony", hogv beszédjének meg volt a foga-
natja! mert férjemért 

másnap eljött a kocsi, amely elszállí-
totta a klinikára. 

Én is vele mentem. A klinikán azt kérdezték, 
amikor meglátták a férjemet, hogv miért nem 
előbb vittük be . . . Radványi tanársegéd urnái 
érdeklődtem, a tanársegéd ur igy válaszolt: 

— Sajnos, most már későn van . . . 
Előbb kellett volna behozni... 

— Szegény férjem két nap múlva meghalt... 
De a baj nem jár egyedül. 7-én 

tífuszban megbetegedeti a 4 esztendős 
kisfiam, rá néhány napra ? esztendős 

kisleányom... 

A két gyerekkel is szörnvü kálváriát jártam, 
mig végre sikerült őket elhelyeznem a gyer-
mekklinikán. Azután 

megbetegedett az öcsém. Bába (íyörgy, 
majd a hucom férje: Jójárt Téler és 
mos', már elkapta a betegséget a test-

vére is, Jójárt Bozál. 

örvesy Nagy Illésné, abogv ezekre a ször-
nvü napokra emlékezik, nem tudia elfojtani a 
fi irását. 

— Elpusztult az uram. pedig meg lehetett 
volna menteni... Most itt maradtam a két gve-
rekkel A házból rsak a baj az enyém, tarto-
zom rá a városnak, a banknak. Nem tudom, 
hogy mit csinálok ezzel a két gyerekkel, hogv 
nevelem fel őket abból a kexés kegydijból, amit 
kapok . . . 

A két gverek is sírva fakad. A konyhában 
légv-századok és légv-ezredek zümmögnek. 

Körülnézünk a szomszédban. 

Nagyék bézától jobbra és balra is tí-
fuszos beteg fekszik. 

Az uccát vastag porréteg borítja, közös kútról 
hord ják a vizet. Nem messze a teleptől nádas, 
mocsaras terület húzódik, melynek gőzölgése 
elíullasztja a lélegzetet... 

Bdófelszilamlási tárgyalások 
A szegedi III. ssánm adófelszólamlási bizott-

ság szeptember .'KMn pénzügyigazgatós.ig II. em. 
69. aj'ószám alatt a kővetkező tételeket tárgyalja; 

özv. Lábdy Akosné malomtulajdonos Szentmi-
hálytelek 66. Mészáros Béla betűszedő Délibáb-tű 
28. Gaál Sándor betli szedő Remény-u. 3. Ifj. 
Schulter János betűszedő Oltvány i-n. 5. Tombácz 
Antal paprikakikészitö Tarló-ucca 5. Szabó Sán-
dor kéményseprő Szentháromsága. 51. Egyesült 
szegedi paprikaklkészitők egyesülete Vám-tér 6. 
Ábrahám Szilveszter paprikamalom Cserepessor 
5 ördög István 1931—1932. paprikamalom Szél-
u. 2. Kertész gépcserép és téglagyár 1931—1932. 
Csekonits-u. 1. Kovács és Takács 1929—30. év, 
malom Délibáb-u. 17. Mandler VI Irnoa tei niény-
krrcr'-edő Cserepesscr 9. Peregi Mihily 1928. és 
1932, malom Sárkány-i. & Huszta Ferenc háztu-
lajdonos Rákóczu-u. 31. Winkler Testvérek fa-
kereskedő Alsótlszapart 10. Nen Sándor kereske-
dő Szatymaz 271. dr. Mertz Tibor orvos Kálvá-
ria-sor 16. Ábrahám József korcsmáros Sárkány-
u. 13. Saary Béla kereskedő Kossuth Lajos-su-
gárut 113. Golity Lajos 1931. M szabó Bécs!-
kőrút 12. Csonka Gergely 1931 év paprikakeres-
kedö Tisza Lajos-kórut 51. Csecs Vince dohány-
árus Szentmihálytelek 83. 

A szegedi I. száma adófelszólamlás! bizott-
ság szeptember 80-án pénzilgyigazgalóság, II. 
emelet 58. ajtószám alatt a következő tételeket 
tárgyalja; 

Benkóczy Pál lakatosgyír Madách-u. 5. Mor-
vay József rővidárus Tisza Lajos-kórnt 48. 
Eecz Mihály bizományos Rudolf-tér 6. őzv. Bo-
ros Antalné rövidáru Széchenyi-tér 15. Marka 
István és társa gépjavító Vadász-u. 1, Szabó And-
rás cégtag Vadász-u. 1. Csillag József textilke-
reskedő Tisza Lajos-körnt 3ó. Vajda Ernő röfős 
Tisza Lajos-körűt 40. Szarva« J. József divatárus 
Kállay A.-n. 6. őzv. Pető Ernőnó sors Jegyáras 
Szérh°nyi-tér 3. özv. Réti Adolfné rőfös Szécbe-
nvi-tér 16. Neu ErnS LanlAr Kigyó-u. 5. Wolf 
•*híe*r tnwfe»re.*ltedfl Kárász-u. 6 a. Lakos De-
zső szeszkereskedő Szent István-tér 2 özv. Bo-
kor Adolfné drogéria Kárász-u. 12. Varga Mihály 
kenderkereskedő Aradi-u. 4. Pollák Sámuel ken-
derkereskedő Tak-réktár-u. 1—2. Ho'Izer S. és 
Fi* textilkereskedő Deák F.-u 23. 

A szegedi I. szám- adófelszó'amlásl bizottság 
október 1-én a pénzögylgazgatóság épiMr^ébea. 
TI. emelet, 58. ajtó szám alatt a következő tétele-
ket tárgyalja: 

Lajkó Fere—* szatócs Párisi-körot 10. Kozma 
Ferenc igazgató Széchenyi-tér 7. Eag Károly 
háztulajdonos Timár-u. 9b. őzv . Kup Gyulán'é 
háztulajdonos, földbirtokos Horthy Míklós-u. 8. 
Halász István fakereskedő Csongrádi-sugárut 12 
Kl^rnár Akos tisztviselő Oroszlán-u. 4. dr. Be-
reczk Péter orvos Tisza Lajos-körut 37. Oprá 
'János hírlapíró Sajka-u. 8. Rohemyl Gyula há»-
tulajdonos, földbirtokos Római-kőrut 86. dr. Kor-
pássv Gvula háztulajdonos Tisza Lajos-könit 52. 
özv. Schlauch Károlyné háztulajdonos Kállay A-
u 6. Szőke Pál tisztviselő Kárász-u. 11. Wagner 
F. A. és Fiai fehérnemfikereskedő Klauzál-tér 7. 
Wagner Gusztáv cégtag Klauzál-tér 7. Wagner 
Ernő cégtag Klauzál-tér 7. dr. Wagne- Jen« cég-
tag Klauzál-tér 7. Wagner Ferenc cégtag Klau-
zál-tér 7. Kotányd János gyarmatárukereskedő 
Kárász-u. 5. Hutter Károly sörkereskedő gróf 
Apponvi-u. 18. Hodács és Friedmann gépjavítás 
MníVh-u. 16. 

Raffav mtndfn n*nUV«n 5s5=ssr harcsás halászlé 
kőZ'smorten kitűnően elfcísiilv« 

Nagy adag P 1.60 Kis adag P t — 
M»arendelé«r« bármely naoonl 1W 

Fehér antilopcipöket 
dfvatszürkére f«»t Lusteiner, Koros« oee« 15 

Csónaktárolásokat 
száraz emeled raktárunkban mé-
lyen leszálliloll áron vállalunk m 

Kovács Testvérek 
Maros ucca 24.. Festő ucca 17. sz. 


