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Tifuszmegbetegedések 
és vérhasjárvány 

A legszegényebb néposztályok körében terjed a fertőzés — Bevezetik 
a kötelező védőoltást ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tífusz és 
vérhasjárvány lépett fel az utóbbi napokban. Sze-
geden. A nyári hónapok szokásos betegségei: a 
tífusz és a vérhas, most azonban szinte járvány-
szerüen lépett fel a két fertőző betegség. A tiszti 
orvosok úgyszólván valamennyi kerületből számos 
megbetegedésről tettek jelentést. 

A tiszti főorvosi hivatal megfigyelése szerint a 
törvényhatóság egész területén fellépett a tífusz. 
Három évvel ezelőtt, amikor az emlékezetes jár-
vány lépett fel Szegeden, a fertőzés utja pontosan 
megállapítható volt. Konstatálták, hogy a tanyáról 
hurcolták be a betegséget a városba. Most megál-
lapítottéi, hogy minden összefüggés nélkül, hol 
itt, hol a város másik részéhen lép fel a betegség. 
A tegnapi napon ő>t ujabb megbetegedésről tettek 
jelentést, közülük kettőit a tanyákról, egyet 
Felsővárosról, kettőt pedig Rókusról jelenítettek be. 
Megállapítható, hogy a tífusz a rosszul táplált, 
szegényebb néposztály körében terjed, a megbete-
gedések 95 százaléka ilyen néposztálybeliekre esik. 

Jelentésükben a kerületi tiszti orvosok azt is 
megjegyzik, hogy a betegek és hozzátartozóik a 
legképtelenebb nélkülözések között élnek és sok 
helyen másféle élelmiszer hiányában napokon 
keresztül csupán dinnyén élnek, a dinnye héjját 
is elfogyasztják. Éppen erre való tekintettel a 

tiszti főorvosi hivatal most népjóléti akció meg-
indítását tervezi a betegek és hozzátartozóik ér-
dekében. 

A tífusszal szemben a legbiztosabb óvintézkedés 
a védekező oltás. A tiszti főorvosi hivatal foglal-
kozik azzal a gondolattal, hogy bevezetieti Szege-
den a kötelező védőoltást. Ennek a gyakorlati ki-
vitele azonban igen körülmenyes, azért egyelőre 
csak azokat fogják beoltani tífusz ellen, akik ezt 
kérik. A védekező oltás teljesen veszélytelen, biz-
tosan megvédi az illetőket a fertőző betegségtől. 
A tiszti orvosi hivatal számit arra, hogy a kö-
zeli napokban tömegesen fogják kérni a védőol-
tást, a szegénysorsuak számára ezt díjmentesen 
eszközlik. 

A tífusszal párhuzamosan terjed a vérhas is, 
főkép a gyermekek kör éhen; ujabban több felnőtt-
nél is konstatálták. A tiszti főorvosi hivatal több 
körülményből arra számit, hogy a vérhasjárvány 
fokozódik, éppen ezért előkészületeket tettek arra, 
hogy szükség esetén a rókusi óvódában fekvőhelye-
ket rendezzék be. 

Ugy a tífusz, mint a vérhasjárvány állásáról 
naponkint kell jelentést tenni a belügyminiszter-
nek. Valószínű, hogy a közeli napokban a minisz-
térium egy megbízottja érkezik Szegedre, hogy a 
járványok elleni intézkedéseket felülvizsgálja. 

lamsegélyt kaphat tatarozási adókedvezmény 
cimén, előnyösnek látszik a vállalkozás. A 
terveket most sürgősen átvízsgá Itatom a 
mérnöki hivatallal, azután letárgyaltatom az il-
letékes szakbizottságokkal és a szeptemberi köz-
gyűlés elé minden valószínűség szerint már vég-
leges javaslatot terjesztek. 

Könnyen megeshet tehát, hogy mire elkészül 
a Zsótér-ház uj vakolata, már megkezdik — az 
épület átalakítását, ami — tekintettel arra, hogy 
közel egymillió pengős munkáról lenne szó — nem 
is lenne olvan utolsó dolog. 

Hz ujszegedi part mellett 
a Tiszába fulladt 

egv fiatal utászkatuna 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 

délután az ujszegedi strandok előtt tragikus ha-
láleset történt. Hegedűs József fiatal utászkatona 
lefelé úszott a Tiszán. A vasutasstrand táján, mel-
lig érő vízben leállott megpihenni, miután látta, 
hogy ott többen állanak a fürdőzők közül a viz-
ben. Alighogy leállott, már el is merült. Azon a 
helyen ugyanis mély gödör volt, abba lépett bele 
és lélekjelenlétét elveszítve fuldokolni kezdett. Töb-
ben segítségére siettek, a motoros mentőket is 
értesítették, de Hegedüst megmenteni nem lehetett. 
Jó tiz perc múlva akadtak rá a gödör mélyén. 
Partra vitték, élesztgették, de életre kelteni nem 
sikerült. 

A tragikus haláleset ügyében megindult a vizs-
gálat annak a megállnnitására, hogy terhel-e va-
lakit felelősség a halálos szerencsétlenség miatt. 

Bonyodalmak a kölcsön-
adott bicikli körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bonyo-
dalmas ügyet tárgyalt szerdán a szegedi tör-
vényszék Vaday-tanácsa. Feldmann Mártton me-
zőkovácsházai kereskedő volt a vádlott, aki el-
len az ügyészségi bűnpártolás miatt emelt vádat. 
Az eset előzményei egy biciklikölcsönre nyulnatk 
vissza. Feldmann szomszédjától, Kiss Bálinttól 
kölcsönkérte a biciklijét 80 fillér kölcsöndij elle-
nében. Amikor a gépet visszavitte, késedelemmel, 
Kisséknek, azok megverték. Feldmann elszaladt 
a csendőrségre és feljelentette Kissékel hogy 
megverték, elszedték téli kabátját, kiskabátját és 
kalapját, mert a 80 fillért nem akarta megfizetni. 
A csendőrség előtt Kissék beismerték, hogy a 80 
fillér miatt szedlték le róla a ruhát. Kissék ellen 
zsarolás miatt megindult az eljárás. Kissék elein-
te tagadták a főtárgyaláson, de a tanuk vallomá-
sa után elismerték bűnösségüket. Kihallgatták ek-
kor Feldmannt is, aki mentővallonlást tett Azt 
vallotta, hogy őt ugyan megverték, de verés köz-
ben szó sem volt a 80 fillérr/il. A biróság elítélte 
Kisséket, akik bele is nyugodtak az ítéletbe, le is 
tSHtöttck büwtetlésükct. Az ügyészség Feldmann 
ellen, a főtárgyaláson tett mentővallomása miatt 
bűnpártolás cimén vádat emelt. A szerdán meg-
tartott tárgyaláson Feldmann azt vallotta, hogy 
a főtárgyaláson nem emlékezett jól, de biztos, 
hogy az volt az igaz, amit a esendőtök előtt 
mondott. Kihallgaiták Kisséket is. akik most új-
ból tagadták, hogy pénzről szó lett nolna, tehát 
Feldmann igazat vallott- A biróság több tanu ki-
hallgatása után most már Feldmannt is elitélte 
20 pengő pénzbüntetésre. 
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Érdekes terv 
Zsótér-ház teljes átalakítására 

Egymilliós költségvetés keretében átépítenék a hatalmas 
háztömböt — Félmillió pengős hltelajánlat a városnak — 
A polgármester a szeptemberi közgyűlés elé terjeszti a 

javaslatot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Zsótér-
ház külső taitarozási munkálatai. lassan, de bizto-
san haladnak előre. Az épületnek a városháza felé 
néző homlokzata már elkészült, jelenleg a Szé-
chényi-tér felé eső homlokzatán dolgoznak. Ha igy 
halad a munka, decemberre elkészülnek vele. Ta-
gadhatatlan, hogy az öreg épületmonstrum külső 
képe igy elfogadhatóbb lesz, mint volt vakolatlan, 
rongyos állapotában, de azért csak nem válik a 
Széchenyi-tér díszére. Nem is válhat már csak a 
tömege, a sivársága miatt sem. Dr. Pálfy József 
polgármestert mindenesetre elismerés illeti azért, 
mert módot talált legalább erre a szépitőmüve-
letre és megszüntette a Széclicnyi-tér idegenriasztó 
szépségfoltját. 

A Zsótér-ház problémáját természetesen ez a 
külső tatarozás nem oldja meg, mert hiába kap 
uj köntöst ez az öreg épület, — öreg, rokkant, di-
vatjait és idejét muít marad ez az épület. A prob 
léma már nagyon régen izgatja az építészek fan-
táziáját, több neves épitész jelentette be a polgár-
mesternek az elmúlt esztendőkben, hogy szivesen 
kidolgozná az öreg épület modernizálásának ter-
vezetét. A város azonban a megbízást nem ad-
hatta ki, mert nem látott lehetőségei a kérdés pénz-
ügyi megoldására. Néhány hónappal ezelőtt jelent-
kezett a polgármesternél egy budapesti épitész, 
Ránker Bezső és bejelentette, hogy hajlandó el-
készíteni megbizás nélkül is a modernizálási ter-
veket, sőt ajánlatot tesz a pénzügyi kérdés meg-
oldására is, ugy, hogy a váfos minden anyagi meg-
terhelés nélkül hozathassa rendbe ezt az annyira 
értékes helyen fekvő épületet. A polglármester 
örömmel fogadta az ajánlkozást, talán nem is 
vette annakidején tulkomolyan, hiszen annyi öt-
letet közölnek vele állandóan, hogy egyik-másik 
könnyen feledésbe merülhert, most azonban Bán-
ker Bezső ismét jelentkezett, magával hozta a leg-
apróbb részletekig elkészített terveket, a homlok-
rajzokat éppen ügy, mint az alaprajzokat és a 
metszeteket, elhozta az építkezési munka költség, 
vetési tervezetét az általa beszerzett árajánlatok 
""lapján összeállítva és elhozta az átalakítandó 

épület jövedelmezőségére vonatkozó számításainak 
eredményét 

A polgármester alaposan átnézte a terveket és 
megállapította, hogy azok tetszetősek és az építé-
szeti probléma kidolgozott megoldása helyesnek, 
észszerűnek látszik. 

Banker tervei szerint a Zsótér-ház szinte tel-
jes egészében átépülne, teljesen uj homlokzatot, 
uj beosztást kapna. A tervező a Széchenyi-téri 
homlokzatot öt részre osztja fel, a két szélső és 
a középső rész kijön egészen a városháza vona-
láig, a másik kettő belül marad. Ezekben a beug-
rókban tetszetős kerteket lehet telepíteni. Minden 
lakásnak igy lépcsőházi bejárata lehet Az épü-
letben nem lennének mammut-lakások, a legtöbb 
két-háromszobás, hallos lakás, a legmodernebb ki-
vitelben. Az épület földszintjét köröskörül modern 
üzlethelyiségeknek szánta a tervező — az ugyan-
csak részletesen kidolgozott tervvázlat szerint az 
épület városháza felé eső rés»ében helyet kapna 
az államrendőrség, a Kossuth Lajos-sugáruti fron-
ton pedig a zeneiskola, hatalmas hangverseny-
teremmel —, a magasföldszinten és az emeleteken 
lakások lennének. Banker Bezső négyemeletesre 
tervezete az uj Zsótér-házat és lakásokat tervezett 
az épület mandzardjába is, de ügyelt arra, hogy 
ne legyen magasabb az objektum, mint a város-
háza és igy ne rontsa annak építészeti hatását. 
Sőt a homlokzatot ugy tervezte meg, hogy az is 
odailjen a városháza szomszédságába. 

Dr. Pálfy József polgármester a tervek és szá-
mitások áttanulmányozása után a következőket 
mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A teprek, őszintén megmondom, nagyon tet-
szetősek és elfogadhatónak látszik a számvetés is. 
A tervező bérkalkulációja szerint az átalakított 
épület évi lakbér jövedelme 113.000 pengő lenne, az 
építési költség pedig 800.000 pengő. Közölte a ter-
vező, hogy van olyan vállalkozója, aki ötszázezer 
pengő hitelt hajlandó nyújtani a városnak. Ha eh-
hez még hozzászámítjuk art, hogy a város az épfl 
let ilyen nagyarányú átalakítása esetén igen ie-
tekintélyes, többszázezer pengő értékű ál-
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