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Két gyermekparalizises 
megbetegedés 

(A Délmagvarország munkatársától.) Két 
esztendővel ezelőtt — mint emlékezetes — jár-
vényszeröen lépett fel a gyermekparalizis. A 
múlt év nyarán sikerült megakadályozni a 
gyermekparalizises megbetegedések elterjedé-
sét, de jelek szerint az idén ismét számolni kell 
Heme-Medin megbetegedések elterjedésével. A 
tegnapi napon két megbetegedést jelentettek be 
a tiszti főorvosi hivatalban, ahol a legszéle-
sebbkörü preventív intézkedések megtételét ha. 
tározták el, nehogy ez a veszedelmes gyermek-
betegség az idén is járványszerü jelleget öltsön. 

Az egyik gyermekparalizises esetet Szeged 
környékéről, a gyálai nagyrétről jelentették, a 
másik a városban fordult elő. A betegeket azon-
nal beszállították a klinikára és megfigyelés alá 

vették őket. Egy harmadik bejelentés is érke-
zet az egyik kerületi tiszti orvoshoz, hogy Hei-
ne-Medin megbetegedés fordult elő, a vizsgá-
lat során azonban megállapították, hogv a be-
tegség nincs összefüggésben a gyermekparali-
zissel. 

A tiszti főorvosi hivatalban közölték a Dél-
magyarország munkatársával, hogy a két gyer-
mekparalizises esettől eltekintve a város köz-
egészségügye kedvezőnek mondható. Remélhe-
tő. hogy a gyermekparalizis nem terjed to-
vább, vagy csak igen szórványos megbetegedé-
sek fordulnak elő. Azok, akik két cv előtt át-
mentek ezen a betegségen állandó ellenőrzés 
alatt vannak. 

Filléres Madácb-vonatok és féláru utazás 
Az ember tragédiája 
szegedi szabadiért elüadásaira 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ma reg-
gel megkezdődtek a Dóm-téren Az ember tra-
gédiája szabadtéri előadásának építkezési mum-
kála/tai. Páratlan művészi é'ményt Ígérnek az 
augusztus 4-én kezdődő szegedi szabadtéri já-
tékok. A rendezőbizottság fáradhatatlan tevé-
kenységgel dolgozik, hogy a sikert minél tel-
jesebbé tegye és ezzel Szeged „azdasági és 
kulturális érdekeit szolgálja. Ez a törekvés a 
legmesszebbmenő méltánylással találkozik az 
állami vezető tényezők részéről is és ez jut ki-
fejezésire abban az értesítésben is. amely csü-
törtökön érkezett a szabadtéri játékok rendező-
bizottságáboz. Ezek szerir.t 

a kereskedelemügyi miniszter a 
szabadtéri játékok minden napjá-
ra. tehát augusztus 4. 5, t>, 11. 12, 
14, 15 napjaira „filléres Madárh-
vonatokat" engedélyezett Buda-

pestről. 
Az engedély szériáit ezeken a napokon annyi 
filléres vonat jön Budapestről — Szegedre, 
ahánynak indítását a szabadtéri játékok iránt 
érdeklődök száma szükségessé teszi. Fz a nagy-
jelentőségű intézkedés lehetővé teszi, hogy nap-
nap után zsúfolt nézőtér gyönyördködjék Ma-
dách ím re lr:'nmai költeményének szépségeiben. 

Ezenkívül augusztus 5-én és 15-án külön fil-
léres gyorsvonatok c.ke, ek az ország minden 

részéből Szegedre. Azok számára pedig, akik 
több napot kívánnak a szabadtári játékok ideje 
alatt Szegede i tölteni. 

féláru vasúti utazást eszközölt ki 
a rendezőbizottság. 

A féláru utazási igazolványok, amelyek rövide-
sen forgalomba körűinek, az ország minden ré-
széből érvényesek lesznek a Szegedre utazásra. 

Az ember tragédiája idei szabadtéri előadása 
méreteiben, kiállításában, pompázatos nagysze-
rűségében és a szereplők összeállításában tul 
fogja szárnyalni a tavalyi előadásokat. Az em-
ber tragédiája összes szerepei a legkiválóbb 
magyar színművészek kezeiben vannak. Tőkés 
Anna, aki fivát alakítja, Somlay Artúr és Tárav 
Ferenc, akik feláltva fogják Ádám szerepét ját-
szani és a Lucifert alakító Csortos Gyula euró-
pai viszonylatban is a legnagyobb értéket je-
lentő főszereplői az előadásnak. A többi szere-
pekben Könyves-Tóth Erzsi, Fehér Gyula és 
Bartos Gyula, a Nemzeti Színház tagjai. Zátony 
Kálmán és Váraái Lajos, a Vígszínház tagjai, 
valamint Lengyel Vámos és Sarlay Imre stb. 
nevei biztosítják a sikert. 

A szabadtéri játékok e'oadásaira a jegyrende-
lések már megkezdődtek, elöjegyeztetni lehet a 
szabadtéri játékok irodájában: Széehenyi-tér 
2a. telefon 3000. 

CSŐIMKOR eleibe lepett 
az nf Hivatali beosztás a városházán 

A tanácsnokok uf beosztásukról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rendes 
körülmények között junius közepén meg szokták 
Kezdeni a nyári szabadságokat a városházán. 
Rack Lipót, a legidősebb tanácsnok négy héttel 
ezelőtt szabadságra ment. auelyet csütörtökön 
délelőtt pár órára megszakított, hogy a pénzügyi 
ügyosztályt átadja utódjának: vitéz dr. Szabó 
Géza tanácsnoknak. Csütörtökön délben vala-
mennyi tanácsnok és helyettese elfoglalta uj 
beosztását. 

Rack Lipót az uj kulturtanácsnok, 

már uj hivatalában fogadta a Délmagyarország 
munkatársát, programjáról a következőkben 
nyilatkozott: 

— Szabadságom július 15-é<n telik le. de már 
most sokat ""Midolkozom azon, mi képen lehetne 
a város kulturügy cinek fejlesztését előmozdíta-
ni. Mindenesetre azon leszek, hogy amennyire a 
mai pénzügyi viszonyok megengedik, a város 
kulturugyét előbbre vigyük. De azt semmikép 
sem «Bgedem, hogyha bármi történik is, a kttl-
turftgy«k terén hamvat',¿s következzék be. Vi-

gyázni fogok, amennyire ezt a hatásköröm le-
hetővé teszi, hogy a szegedi egyetem csorbítat-
larságát biztosítsam. Végűi alálnzottan szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a felekezeti békének va-
gyok a híve és minden ténykedésemmel erre fo-
gok törekedni. 

Már aktákat intézett el, mint pénzügyi szená-
tor, 

vitéz dr. Szabó Géza, 

akinek két hivatalszobája van, íz egyik a vá-
rosházán, a másik az adóhivatalban. Déli 12 
óráig a városházán, a pénzügyi ügyosztályban 
lesz, tizenkettő után az adóhivatal ügyeit intézi. 
Uj beosztásáról a köv " ezőket mondotta: 

— Nem vagyok egészen uj ember a pénzügyi 
ügyosztályban, mert két esztendőn át mint fo-
galmazó itt működtem. Az adóhivatal ügyeit is 
jól ismenem, nagy mbicióval fogok hozzá 
mindkét hivatal ügyeinek ve éhez. Már most 
iparkodom azon. hogy a jövő évi költségvetés 
tárgyalására felkészüljek Ss senkise vegye észre 
azt, hogy a pénzügyek vezetéseben változás tor-
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tént. Tisztviselötársaim ilktményügyével kap-
osolatban a legjobb indulat ve,.óról és ázom le-
szek. hogy a takarékossági irányelvek szigora 
betartása mellett a fontos szükségletek kielégü-
lést találjanak. A népjóléti ügyosztály vezetése 
egy kissé megviselte egészségi állapotomat, dia 
majd szabadságra megyek és kipihent erővel fo-
gok hozzákezdeni uj hivatalom dolgainak inté-
zéséhez. 

A népjóléti ügyosztályban egy pillanatra sem 
szünetel a munka. A segélyt kérő felek nem 
vették tudomásul, '.Wgy változás történi az ügy-
osztály vezetésében. 

Dr. Katona István, az n j népjóléti : 
tanácsnok 

még le sem ülhetett uj hivatalában, máris egy-
másután érkeztek a felek. Munkaközben tailáltrdi 
alig pár perccel, hogy uj hivatalát elfoglalta. Igjl 
nyilatkozott a legközelebbi teendőiről: 

— A költségvetés adataiból megállapithatái 
hogy a szegényügyek fedezetére 500.000 pengő 
van beállítva, szűksógrmtnkákra pedig 240.000, 
pengő. Most juliusbam még van fedezet a sze-
gény ügy ekne, szükségmunkd'.u azonban 12.000 
pengővel többet költöttünk, mint amennyit erre ai 
célra befolyt. Annyit máris előrelátok- hogy az 
az összeg, amely az idei költségvetésben sze* 
repel a szegényügyek lebonyolítására, jövőró 
semmikép sem lesz elegendő. Azon leszek a a 
ősszel, a jövő évi költségvetés ' 'rgyalá&ánát, 
hogy mindi nagyobb összeget b!~tositsak a sze-1 
gényiigyek fámára. A legközelebbi napokban 
átrevideálom a segélyezettek számát és érvénye 
sitem azt az elvet, ho?" akik nem szorulnak rd 
a segélyezésre, töröljük a névsorból. Ezzel 
szemben, aki valóban rászorul a segjélyre, az! 
jobban kell támogatni. Meggyőződésem, hogyl 
a népkonyhái kosztot is meg kell javítani. Meg-
vizsgálom egyenenkint a nép',:onyháis kosztoto-
kat és akik nem szorulnak a hatósági ebédellá-
tásra, azoktól a népkonyhái ebédet megvonjuk". 
Kevesebb adagszám mehett lesz fedezet az élel-
mezés megjavítására. Szellemi szükségmunkák-
ra. véleményem szerint, csak a feltétlen rászoru-
lókat szabad felvenni, de nagyobb összeggel kc.H 
őket segélyezni, mert nem lehet kívánni, hogyt 
10, vagy 15 pengőért havonta harmincszor be-
járjanak a hivatalba és ott ¡nrpomkint neggel 81 
órától ? óríicr erei'mié'invol dolgozzanak- FlésJ 
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