
A. XI 

Bz egyetemi járványbizotfság elnöke nyilatkozik: 
miért terjed Szegeden a titusz, 
a vérhas, a gyermekparalizis 

és ml yolna a legsürgősebb leendő a járványok leküzdésére 
(A Délmagyaroszág munkatársától.) A Dél-

magyarország munkatársa hosszabb beszélgetést 
folytatott dr. Jeney Endre egyetemi tanárral, az 
egyetemi tanárokból álló hármas járvány-bizott-
ság elnökével Ebből a beszélgetésből érdekes dol-
gok derülnek kl. 

— A Járvány-bizottság eszmei tervet fog ki-
dolgozni. hogy a Jövfiben e tervek segítségével le-
küzdhetők legyenek a járványok — mondotta a 
professzor. Ahhoz, hogy a bizottság az idei jár-
vány elleni harcban hathatósan beleavatkozhas-
sak, már késő van, de véleményem szerint 

n járványok ma már múlóban van-
nak. 

Mi, amellett, hogy esetről-esetre tanáccsal szolgá-
lunk, a tervezetünket ngy dolgozzuk ki, hogy nem 
leszünk tekintettel a város jelenlegi anyagi hely-
zetére. A tervezetből azt valósítja meg egyelőre a 
város, amit anyagi helyzete megenged, a többire 
pedig a jobb idők folyamán kerülhet majd sor. 

• mostani piacrendszer okvetlenül megvál-

toztatandó, mert aa ott nralkodó egéss-

aégügyi állapotok nagyban hozzájárul-

nak a járványok terjedéséhe-. 

Váaárcaaaok felépítését látnánk szükségesnek, 
mert a vásárcsarnokban az egészségügyi ellenör-
zé» jobban keresztülvihető. Megoldandó a csator-
názta kérdése is. 

Amig a rossz csatornák miatt a Belvárost 

nyaranta többször is elönti a szennyvíz, 

addig a tífuszelleni küzdelem nagyon prob-

lematikus. 

Mig ezek a dolgok el nincsenek Intézve, addig 
mindég kl vagyunk téve a rérhaa- és a tífusz-
járványnak. Ezekhez azonban pénz kell. Vannak 
azonban olyan hathatós Intézkedések, amelyek 
azonnal megvalósíthatók és pénzbe sem kerül-
nek. Ilyen például az élelmiszerrel foglalkozó 
egyének kőtelező orvost vizsgálata. Minden tej-
árus, cukrász, pincér, szakács és más hasonló 
foglalkozású csak akkor állhatna munkába, ba 
előzőleg orvosi vizsgálat megállapítaná róla, hogy 
nem hordoz magában tifusz-bacillast, Mert ha va-
laki évekkel előbb tífuszban volt és meg ls gyó-
gyult, utána még hos«zu éveken hordozhatja ma-
gában a bacillusokat, amelyeket állandóan ürít 
ki a szervezettől. Az azonnali intézkedések sorá-
ban tartozik a piac állandó, szigorú ellenőrzése, 
meg kell rendezni n nvári idényekben a légy-elle-
Tt*s napokat. Iskolákban előadásokat kellene eze-
ken a napokoii tartatni a legyek káros szerepé-
ről. Ezeken a napokon 

kötelezővé kellene tenni a város egész te-

rületén a lecyek irtását. 

Cserkészek ellenőrizhetnék, hogy ennek a munká-
rak elegei tett-e mindenki. A légy rendkívüli ká-
ros tevékenységet fejthet ki, főleg a tífusszal kap-
csolatban A közegészségtani minden elemi Isko-
lákban tanítani kell. Nem elegendő, ha csak a kö-
zépiskolák VII—VITI. osztályában foglalkoznak 
a diákok közegészségtannal, a gyermekeket is 
meg kell tanítani a higiénia elemi szabályaira, ép-
¡igv. ahopv külföldön tesrik. 

Arra a kérdésünkre, hogy az egjetem ezévlien 
n.ért nem kapcsolódott bele elöhb « Járványok el-
leni küzdelembe, a professzor a következőket vá-
laszolta : 

— Ennek leefrtbb oka az volt, hoTy a kózegész-

Muzsika, zene. nóta, dal egvsróval kifejezve 

TELEFUKKEN DIADAL 
A Tejet un keu Diadal, a Magvar Teicfun-
ken gyár most meg jelent rádiónjdonsága 
melv minden ed<iig létező 24-1 lámpás ké-
szülék teljesítményét messze felülmúlja. 
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bi'o'.-ni tanszék ezév szeptemberéig nem volt be-
töltve. Most azonban 

adva van az együttműködés lehetősége, a 
járvány bizottság is megalakult 

és az egyetem erkölcsi kötelességének érzi, hogy 
a munkából kivegye a részét Ez a bizottság ta-
i,ácsadói szerepet fog betölteni. Felhatalmazást 
kaptunk, hogy észrevételeinket, tanácsunkat köz-
vetlenül a polgármesterrel közöljük 4a igy la fo-
gunk cselekedni. A bizottság permanens bizott-
ságnak tekinti magát, tehát működése állandó 
lesz. A főorvost, a főorvosi hivatalt birálni nem 
akarjuk, a i ő munkájukba beleszólni nem kívá-
nunk, minthogy nem la tartozik feladatunk kö-
rében az orvosi hivatal adminisztrációi mun-
kája 

— A bizottság már eddig is állitott fel a vá-
rossal szemben követelményeke« és Ígéretet ka-
pott azok teljesítésére. 

Súlyosan kifogásolják pélélul aa < 
gálatót a Járványkórháabaa, amely afc. 

Ml áll, hogy a tisztiorvos bekukkant Időn-

ként a betegekhez. 

Ide állandó orvost, klinikai rendsxert kivásunk. 
Azt ts keresztülvisszük, hogy n gyógyult tifu-
szost csak bakteorológlat vizsgá'nt után, ha a 
vizsgálat megállapította, hogy nem hord magában 
bacillust, engedjük el R kórházból 

ígéretet kaptunk arra is, hogy a tífuszos beteget, 
tekintet nélkül arra, hogy bányszobás lakásban 
lakik, beutalják a kórházba. 

A gyermekparalizissel 

kapcsolatban ezeket mondotta a professzori 
— Ha nem tudom, hogy a gyermekparalizis 

hogyan terjed, nem észszerű dolog, ha a kontakt 
fertőzés ellen nem teszek semmit Ha nem tu-
dom, hogy miképpen történik a fertőzés, as ősuss 
védelmi módszereket aiámba veszem ás egyik 
elől sem zárkózom el. Mindenesetre szükséges lett 
volna a közönséget kioktatod, felhívni őket arra, 
hogy a gyerekeket a csoportosulástól tiltsák el, 
gargalizáltassunk velük, irtsák a legyeket, szó-
val, mindent el kellett volna követni a kőaőnség 
felvilágosítása és megnyugtatása érdekében. 

Nűl KALAPOT csak VINCZE MÁRIÁNÁL I 
Tlaza Lajos kőrút 52. L a a (ROkk-pateta. su 

Legalább modellek ( Alakítások P 2 )0. 

ifirefc 
X 21. Péntek Bóm.- kath. Orsolya sz. 

Prot. Orsolya. A nap kél 6 óra 27 
perckor, nyugszik 17 óra 02 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt lÓ-tŐl 
1-lg, a Várost Muzeum mindennap, vasár- és ün-
nepnap ls, délelőtt 10-től fél l-ig van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-től fél 6-ig 

Szegeden a gyógyszertárait közül szolgálatot 
tanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 (tele-
fon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körűt 20 
(telefon 2268), Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
1359). Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucea 1 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök. Takács István Bol-
dogasszony-sugárut 31 (telefon 2125), Selmeez Béla 
Somogyi-telep (telefon 3425), Bulcsu Barnabás 
Kálvária-tér 7 sz. (telefon 3278). 

— A pécsi kisgyűlés. Pécsről Jelentik: Pécs tör-
vényhatósági bizottságának kisgyülése szerda 
délutáni ülésén dr. Nendtvirh Andor polgármester 
?.zt Javasolta, hogy a zsidó hitközség 43.000 pengős 
adósságából vállaljon a város 20 ezer pengőt, de 
ennek egyelőre csak a kamatait, évi 1600 pengőt 
állítsák be a költségvetésbe. A kisgyűlés a pol-
gármester. javaslatát elfogadta. 

— Halálozás. C s o n k a Ferenc ny. föreálisko-
lal tanárt, a szegedi vegyvirsgálati állomás volt 
vezetőjét, aki emlékében él még a szegedieknek, 
— rnilyos csapás ért«. Lánya, Dalma, hosszas 
szenvedés után Mátraházán meghalt. A farkas-
réti temetőben helyezték örök pihenőm A meg-
boldogult mindenkor példája volt a ragaszkodó 
gyereknek, édes apjának nem csak íánya, hanem 
jóbarátja, sétáin állandó klsérőtársa Is, öreg ko-
rában vigasztalója. Most a Budapesten nyuga-
lomban levő édesapát veszi körül általános rész-
vét. 

— 111 százalék adóbátralék Kecskeméten. Kecs-
kemítrifl telfntlk: Kerskpmi«ten szerdán flVst tartott 

» közigazgatási bizottság, amelyen Dcrz.iin Ede pénztigv-

IgazgaM bejelentette, hogy Kerskemílen az adóhátra. 

Ifk I t t sfiratík. A pénzűgvlgazgató azt az Indítványt 

terjeszteti« elő. hogy a bizottság mondja ki Rh<t*z 
Síndor srfrtúgyi tanácsnokra a vagyoni felelflMéaet A 

közigazgatási bizottság a pénzügyigazgató indítványát 

elfogadta. 

x Eredeti modell női kabátok soha nem létezett 
olcsó áron Blau Ignátz régnél Kelemen-ucca 5. 

jlsYöö 
A Sz-redi Meteorológiai Obszervatórium je-

lenti: Szejreden a hőmérő legmagasabb állása 14.0 
C, a legalacsonyabb 4.0 C. A barometer adata null-
fükra és tengerszintre redukálva reggel 764.»» 
e?te 7618 mm. A levegő páratartalma reggel 80.0 
százalék, délben 54 0 százalék. A szél iránva 
északnyugati, erőssége 2—3. A lehullott csapadék 
0.1 mm. 

Idöjóslat a Délvidékre: Derült ido ejjeli faggyal 
cs reggeli kóddeL • 

— Istentisztelet a aeinagőgában.' Az flnaepl 
istentisztelet péntek és szombat este ötkor kecdö-
dik. Elhunytak emlékezete szombat délelőtt fél-
bélkor és tis érakor. A szombat esti Istentisztele-
ten a kis gyermekek részvétele a Járványra valő 
tekintette* nem kívánatos. — Arany János el-
hunytának félszázados fordulóján, október 22-én 
délelőtt háromnegyed 11-kor Lőw Immánuel fő-
rabbi az uj zsinagógában emlék beszédei mond. 

— A szellemi arankanélkfllisk mosgalma. A 
vezetőségnek módjában áll több szellemi munka-
nélküli részére kereseti lehetőséget biztosítani, 
miért is felkéri mindazokat, akik már ma Is 
munkába állhatnak, hogy szándékuk bejelentése 
végett lehetőleg azonnal Jelentkezzenek a belvá-
rosi plébániai-¡vitaiban, felekezetre való tekintet 
nélkül. 

I kultuszminiszter 
az egyetemi felvételekről 

Budapest, október 20. Hómon BáUnt kuV 
hiszmlnlszter érdekes tervekkel foglalkozik; 
nagyjelentőségű középiskola! reformot szán9ég 
kőzik megvalósítani A terv lényege az, hogy 
a középiskolák alsó osztályaiban egyöntetű, 
tantervet állapítanak meg, n felső osztályok-
ban kezdődik a megkülönböztetés a huma-
nisztikus é s a reálgimnázium kőzött. Eznel 
kapcsolatban a miniszter a reáliskolákit tel-
jesen meg akarja szüntetni és a pofijárl iskolát 
kívánja nyolcosztályn felső iskolává fejlesz. 
leni. 

Tárgyalások folynak arra vonatkozólag ls, 
hogy az egyetemi felvételek dolgában uj rend. 
szert léptessenek életbe. A Nemzeti Bank 
ugyanis má r régebben észrevételeket tett a 
külföldön tanuló magyar diákok devizaszük-
ségle'.e miatt. A magyar egyetemekről kiszorí-
tott diákok évről-évre nagymennyiségű devi-
zát igényelnek. Ezt a kérdést ugy akarják 
megoldani, hogy a diákság itthon találja meg 
az egyetemeken való elhelyezkedés lehetősé, 
gét és ne legyen kénytelen külföldi egyete-
mekre beiratkozni. Módot kell tehát találni 
arra, hogy az egyetemek a felvétel kereteit 
kiszélesítsék. 

Kézimunka rajzok nagyí-
tása és kiszurása, 
plakátok, cégtáblák, 
könyvfedelek, ülusztrációk és exlibrissk 

tervezés* a lsgjutányosabban MskőzSlhető 

Dinnyés m ú t a r m é b a n 

Szentháromság uccu 4. Ml 


