
A > . 4 

Iskola és Intézeti 
harisnyák. 
kötöttáruk 

» ' l e g j o b b a t a l e g o l c s ó b b a n 

Lasztlg Imre wmnm ozieie 

Széchenyi itr 2. Tisza-szálló meileff 

A Heme-Medln elleni 
védekezésről 

A Heine Media kértaoát, kórlefolyás« és 
kezelését Illetőleg számtlan kimerítő nyilatkozat 
hangzott már el; de a járvány elleni védekezés 
szempontjából teljesen megnyugtató figyelmezte-
tések. vagy Intézkedések nem tétettek, holt/4, min-
den járványos megbetegedésnél e nagyközönség 
szempontjából legfontosabb a prophylaxis, azaz 
hogy miképen lehet a megbetegedés ellni hatáso-
un védekezni. 

A Heine Medin elleni védekezést ugyan meg-
oehezitj, de nem teszi lehetetlenné ez a körül-
mény, hogy terjedésének módja te'les bizonyos-
sággal még nincs megállapítva. Kétségtelen 
ugyanis, hogy ez esetben az egészséges szerv e-
zet fertőzése csak két módon jöhet létre: a már 
fertőzött garat és orrváladék bdégzéee utján, 
emire különösen wufolt helyiségekben áll fenn a 
lehetőség vagy a fertőzött ételek, Italok lenyeié-
se által, mely utóbbi esetben a legyek közvetítő 
szerepe Is wóbajöhet 

A két eshetőség közül sokkal nagyobb valósai-
nflsége van a belégzés utján való terjedésnek, 
mmdazonftlf.il a megbetegedés elleni védekezés 
csak akkor lehet raefonalis, ha figyelembe veszi 
mindkét fertőzési lehetőséget. 

Abból, Hogy a kórokozók egészséges egyének 

A város csak azokért a bérlőkért vállal 
maghitel-garanciát, 

akiknek nincs töldbérhátralékuk 
(A Délmagyarorszdg munkatársától) A 

szegedi földbérlők szövetkezete csütörtökön me-
morandumot nyújtott át a polgármesternek. 
A memorandumban a földbérlők arra kérik a 
várost, hogy 

a súlyos anyagi viszonyok közé 
kerüli gazdáknak ntallon kl nyolc 

vagon vetőmagot, 

mert a gazdák a vetőmagot saját erejükből 
képtelenek beszerezni A íöidbárlők rámutat-
nak arra, hogy Szeged idei búzatermése köz-
ismerten katasztrófálisan rossz volt A rozsda 
óriási károkat okozott, a termés minősége le-
romlott, de mennyiségileg sem termett annyi, 
amennyi a földek bevetésére elegendő lenne. 
A válságba jutott gazdák, miután pénzük nin-
csen, a várostól kérnek segítséget. Ha a város 
nem tudná a kért segítséget nyújtani, akkor 

az a kérésük, hogy álljon ártük Jöt az OKH-
nál, amely hajlandó vetőmagot' hitelezni, ha 
megfelelő garanciát kap. 

A polgármester a memorandummal kapcao-
latban kijelentette, hogy a város nincsen ab-
ban a helyzetben, hogy vetőmaggal segíthetné 
a gazdákat, de hajlandö a tervezett vetőmag, 
akcióban garanciát vállalni azokért a gazdák-
irt, akik a várossal szemben semmtfUe kőte-
lezettségben nincsenek, 

elsősorban nem tartoznak RJld-
haszonbérreL 

A polgármester intézkedésére a város két 
gazdasági szakértője kimegy a helyszínre, öes-
szeirja azokat a gazdákat, akiknek vetőmagra 
van szüksége. A polgármester a gazdasági 
szakértők Jelentése alapján tesz majd tavat, 
latot a kisgyülésnek. 

Túljegyezték a gazdák 
a tizfllléres gyümölcsfacsemete-akciót 

(A Dálmagyarorsaáf munkatársától.) Hímnél 
Dezső városi főkertész csütörtökön jelentést tett 
a polgármesternek a város facsemete akciójáról. 
Mint ismeretes, a város hatóságé még-az ősz ele-
jén 45 ezer darab gyümölcsfacsemete kiosztását 
határozta el, hogy egységes gyümölcsfajták terme-
lését mozdítsa elő. A főkertész Jelentése szerint az 
igénylés a facsemetékre olyan nagy volt, hogy a 
rendelkezésre álló mennyiség nem 1« lesz elegen-
dő. A sokat, akiknek most as őszi akcióból nem 
jut facsemete, tavasszal elégítik ki. 

A kiosztásra kerülő 45 ezer darab facsemeté-
ből mindazok az Igénylők kopnak november 15-Ig, 

akik facsemeténkül* e 10 fillér keaelési illetftet 
megfizetik. A facsemeték szétosztását azok vág-
tik, akik az igénylőket összeírják. 

Érdekes, hogy a város az ellen őrré» megköny-
nyitése céljából a magánosoktól vásárok faeie-
mttóket plombával látja ei, a plombában benne 
Írsz, hogy a facsemete kitől való és milyen gyü-
mölcsfajta. A plombázással a város nemcsak as 
ellenőrzést könnyíti meg, hanem a visszaélést is 
meg akarja akadályom!. Azokon a facsemetéken, 
amelyek a város faiskolájából kertinek ki, nem 
less pTomb»», mert ezeJcnek a fáknak tisztaságáért 
és minőségéért a város szavatol. 

Munkásszázadokat alakit a város 
a téli Inségmunkásokból 

A műszaki bizottság letárgyalta a szQkségmunka-programof 

Sarat- és orrváladékában la Igen sokszor, a meg-
betegedettek garat- és orrváladékában pedig 
minden esetben, feltalálhatók, természetszerűleg 
következik, hogy a megbetegedés elleni védeke-
zésnek legracionálisabb módját a prophflakticas 
oltások kötelesövé tétele mellett e garat, és onv 
üregnek egyidejű naponkénti desinfectiója nyújt-
ja. A garat- és orrüreg desinfektiója céliából 12 
éven felüli gyemet éknél ée felnőtteknél elegendő, 
ha azok erősen sós langyos vízzel naponként to-
rok- és orrőblögetést végeznek. A 12 érven alóli 
gverm ekeknél ez a garat és >rrüregnek valamely 
desinflcienssel való naponkénti ecseteléat Utal 
érhető el. Nem mondom, hogy a garat és oriüreg 
naponkénti dezinfekciójával a betegség kifejlő-
dése teljes bizonyossággal megakadályozható, de 
á.litani merem, hogy általa a kórokozók viru-
lenciája ugy a gnnat, mint az orrt regbe» le-
csökkenvén, a betegség csak szórványosan és 
csak Igen emvhe alakban fog jelentkent Miután 
a kórokozók nemcsak a garat, hanem az orrüreg 
váladékában Is nagyszámban feltalálhatók, nyil-
vánvaló. hogy n toroköblltés önmagában telje-
sen céltalan védekezés, mert mtt ér az, ha a ga-
ratüregben a baktériumok vlrulenciája lecsök-
ken. az orrüregl>en pedig a kórokozók élnek és 
virulnak. Ha járvány Idején a garat és orrOreg 
«•«•setelését erre a célra alkalmazott járványor-
vosok, a 6—12 éves iskolaköteles gyermekeknél 
mponként eszközölnék, ez a beavatkozás feles-
legessé tenné az Iskolák bezárását és merem 
h'nni, hogy a járvánv az í«VolásgyermefcHc közt 
hamarosan megszűnne. N>m hagyhatom emlités 
i.élkül, hogy a naponként eszközök torok és OIT-
i blitések teljes védelmet nyújtanak Influenza el-
len Is. amely megbetegedés Inkább a felnőtteket 
limadia meg. Ha nagyritkán mutatkoznak is in-
fluenzára valló tünetek, azok annyira envhék, 
hogy az illető ágyba sem ktmyszerül. 

Figv-el«»mbe véve a másik fertőzési lehetősé-
ért Is, fontos, bog«' csak felforralt ételeket és 
its'okat fogyasszunk. Ép olvan fontos, hogy éte-
leinket és italainkat a legyek behatásától meg-
óvjuk, azaz a fel forralástól az elfogyasztásig, 
azokat államhun befödve. Illetve betakarva tárt-
Mik. Járvány idején ryermekeknek ir>iimölesöt 
ne adjunk. A legvek iriása nagyon ajánlatos, dc 
kisebb ielentöv'gú. 

Meggyőződésem, bogy ha a fr^t közöltetet a 
gyakorlat igazolná, ez a járvány gyors leküzdése 
mellett szr.il a haszonnal is járna, hogy a beteg-
ség terjedésének módiát teljes bizonyossággal 
megállapíthatnánk. 

Ivánkovita Jenő. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök délben a műszaki bizottság dr. Pálfy 
József polgármesterhelyeties elnökletével ülést 
tartott amelyen a téli inségmunkák program-
jával, továbbá az ezzel kapcsolatos teendőkkel 
foglalkozott 

A téli inségmunka programjának kidolgozá-
sával a polgármester, mint Ismeretes, a mér-
nöki hivatalt bízta meg. Az Ínségmunkák ter-
vezete elkészült és a pénteki ülésen ezt a ter-
vezetet vitatta meg a bizottság. 

A tervezet szerint a télen a következő inség-
munkákat végeznék el: 

A Nagybuvártó 9 méteres szegélyének a fel-
töltése a Kossuth Lajos-sugárut mellett. A fel-
töltött részt parcellákban házhelyek céljaira 
adja el a város; a Lechner-tér feltöltése és 
parkosítása; a Szentistván-tér feltöltése és 
rendbehozása; a tiszai védőgátak megerősítése; 
a Rudolf-tér aszfaltjának felszedése; a Csere. 
nes-sori tó lecsapolása; a külvárosi csator-
nák tisztogatása; a meerongált útburkolatok 
ja vitása. 

A bizottság több hozzászólás után elfogadta 
a tervezetet és azt javasolja, hogy amikor 
az Inségmunkák kivitelére kerül a sor, ala-
kítson c város ónálló munkáss:ázadokat és 
azok élére állásnélküli mérnököket és felső-
Ipariskolát végzett munkanélkülieket állítson. 
A munkásszázadok ezeknek a mérnököknek az 
irányítása mellett dolgoznának, viszont az 
»inségmérnököUet« a mérnöki H v t ' l irányí-

taná. Erre azért volna szükség, mert a mérnöki 
hivatal felszabadulna az inségmunkák közvet-
len vezetésétől. 

A bizottság az inségmunka problémának to-
vábbi megbeszélése céljából pénteken folytat-
ja ülését . • 

I KeSZtljtlk minden Idénvre és alkalomra leg-
| olcsóbb IHMIf fce»zt»Osnél Kantá i tér 3 tts 

TŰZIFA, SZÉN, KOKSZ 
minden mennyiségben házhoz szállítva 

legolcsóbb árért ksphatö a e 

Rókusi Fa- és Szénbtszerzésl Vállalatnál 
Kossuth Lsios sugárut 70. szám. (Teréz ucca sarok.) j 

NAGYSZABÁSÚ TÁRSAS UTAZÁS 
NOVEMBER 12-ÉN. 

útvonal: Budepest—München - Pária—Mar* 
sellle—Monte-Carlo—Oenove-Mllano —Ve- . 

nezla— Budepest. 
Tartózkodások: München 3 nap, Pária 7 nap 
teljea programmal ¿s n körnvék megtekintésé-
vel. Marseille 1 nap, Montn-Cario 7 nap, 
sz egész Mvlern megtekintésével autocaren, 
Qenova 1 nap, Milano 1 nnp, Venesla 

3 nap. ci 
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