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Pénteken 
öt ujabb tifuszmegbetegedést 

jelentettek be 
A legtöbb megbetegedési Alsóvároson konstatálták — Emelkedik 

a vérhas-eseíek száma is 

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi 

tiszti főorvosi hivatalnál pénteken délelőtt ujabb 
öt. tifuszmegbetegedést jelentettek be és ezzel a 

tífuszbetegek száma 130-ra (emelkedett. A teg-

napi napon ncgy vcrhasmefbetegcdésröl is tet-

tek jelentést, a vérhasban szenvedők száma meg-

haladta a százötvenet. A fertőző betegek nagy-

részét a klinikákon és a kórházakban helyezték 

el, annyira megteltek már a helyek, hogy meg-

tették az intézkedést az ideiglenes járványkórház 
megnyitására. Valószínűleg erre szombaton sor 

kerül. 

A tiszti főorvosi hivatal továbbra is erélyesen 

kutat a tífuszjárvány főfészke után. Megírta a 

Délmagyarország, hogy térképes kimutatást ké-

szítettek a fertőzés útjáról, a térképen, amely 

a tiszti főorvosi hivatalban van, naponkint jel-

zik, hogy hol, melyik uccában lépett fel ujabb 

megbetegedés. 

Á térképes statisztikából azt a következtetést 

lehet levonni, hogy 

a járvány forrása Alsóvároson van, n 
legtöbb megbetegedést innen jelentet-

ték be. 

Vannak uccák, amelyekben több ház lakói tífusz-

ban fekszenek, ezért tömeges védőoltás bevezeté-

sét határozta el ezeken a helyeken a tiszti főor-

vosi hivatal. Pénteken megérkezett a Budapest-

ről rendelt tífusz-vakcina, amelyet az oltásoknál 

fognak felhasználni. Az előjelek szerint a tífusz 

még nem érkezeit el a kulminációhoz, a következő1 

napokban ujabb megbetegedésről érkezhet ik je-

lentés, mert sok iázat beteget tartanak megfi-

gyelés alatt. 

A Zsótér-házat renoválják, 
de mi lesz a városházával 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 7-só-
tér-ház; külső tatarozása gyors tempóban halad 
előre és a vakoló-állvánv ok mögött lassankint ki-
bontakozik az uj köntösbe öltöztetett épület ké-
pe. A munkások jelenleg a Széchenyi-téri hom-
lokzaton dolgoznak, néhány napon belül végeznek 
itt a munkával és megkezdik a Kossuth Lajos-
sugáruti homlokzat renoválását. A falak nemcsak 
uj vakolatot kapnak, hanem rendbehozzák köz-
ben a falnyilásokat, sőt átfesük az ablakkerete-
teket is és igy mégis csak tűrhető külsőt kap ez 
az annyira ormótlan épület, amely éveken keresz-
tül alig takargatható szégyenfoltja volt a város 
büszkeségének, a Széchenyi-térnek. 

A Zsótér-ház problémáját azonban ez a vako-
lási munka nem oldja meg még külsőleg sem. 
Az épület földszintjén ugyanis régi és bizony 
eléggé kopott üzlethelyiségek vanak, akármilyen 
szép és uj homlokzatot is varázsolnak föléjük. 
Pedig a z épület külsejét nagy mértékben emelné, 
ha modem kirakatok és portálok épülnének alá-
ja. A városnak nincs pénze a portálépitéshez, 
amely tekintettel arra, hogy a Zsótér-ház föld-
szintjén rengeteg üzlethelyiség van, többe, kerül-
őé, mint az uj vakolat, valószínűleg mozgalmat 
indít a mérnöki hivatal az érdekelt kereskedők 
körében, hogy — építtessék fel ők a portáléjukat. 

Az egyik kereskedő erről a kérdésről a kö-
vetkezőket mondotta a Délmagyarország munka-
társának: 

— Sajnos, mi sem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy vállalhassuk a porfálé-épités költségeit, 
pedig jól tudjuk, hogy a szép, modern portálé üz-
leti befektetésnek nem lenne rossz. A kérdést ugy 
falán meg lehetne oldani, ha a város esetleg köl-
csön utján előlegezné a portálé-épités költségeit 
és azt az érdekelt kereskedők kis részletekben fi-
zetnék vissza, vagy pedig ha a kereskedők előle-
geznék a költségeket és a város a lakbérek, illet-
ve az üzletbfoek csökkentésével kárpótolná 

•őket, 

A Zsótér-ház tatarozásával kapcsolatban mc-
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t riilt fel az a kérdés, hogy miért nem hozatja rend-
• be a város legreprezcntativ épületét, a város-

házát, amely lerongyolódott az ulóbbi esztendők 
alatt, homlokzatáról veszedelmesen hámlik a va-
kolat, párkányai letöredeznek és ha erösebb szél 
fuj, nagy darabokban hullanak az uccára. Csak a 
véletlen szerencsének köszönhető, hogy a város-
házáról hulló vakolatdarabok eddig még nem 
okoztak nagyobb balesetet. A városháza külső ta-
tarozásának itt lenne az ideje, hiszen a gyorsan 
rongyolódó vakolat mögö,tt lassankint eltűnik en-
nek a Lechner-féle ópitőmüvészeti remeknek sok 
szépsége és finomsága. Maholnap éppen olyan 
szégyene lesz ez a kopott épület a városnak, mi-it 
volt a Zsótér-ház. Néhány évvel ezelőtt már fog-
lalkozott a hatóság a városháza tataroz.tatásának 
a kérdésével, a szükséges költségeket elő is irá-
nyozták a költségvetésben, de a belügyminiszter 
nem hagyta jóvá ezt a határozatot. A pénzügyi 
bizottság rövidesen megkezdi a jövö évi költség-
vetés tárgyalását, gondoskodnia kellene most is-
mét arról, hogy legyen pénz a városháza elha-
nyagolt külsejének rendbehozatalára. Ila a Zsó-
tér-ház tatarozása ellen nincs kifogása a kor-
mányzatnak, akkor hozzá fog járulni a városhá-
za tatarozásához is. 

Miért követett el 
öngyilkosságot 

a 68 éves gazdálkodó 
(A Délmagyarország munkatársától.) Két nap-

pal ezelőtt Vásárhelyen öngyilkosságot követett 

el Kotormán Imre 68 éves gazdálkodó. Kutba-

ugrott és megfulladt. A csendőrségi nyomozás 

során nem sikerült tisztázni a gazdálkodó ön-

gyilkosságának okát és az csel hátterét homály 

fedi. A csendőrség az esetröl jelentést tett a sze-

gedi ügyészségnek, amely elrendelte a holttest 

Iclboneolását, annak a megállapítására, hogy tu-

lajdonk«|)6ii mi okozta a gazdálkodó halálai. Ko-

lonnán öngyilkosságával kapcsolatban a legkü-

lönbözőbb hirek keltek szárnyra és egyesek bűn-

ügyet sejtenek az öreg gazdálkodó halála mö-

gött. A boncolás esetleg fényt, derít erre 9 kér-

désre A csendőrség m o s i abban az ügyben nyo-

moz, hogy kinek állott érdekében a cazdalkodó 

halála. 

Dr. Tóth Gyula 
törvényszéki helyettes elnök 

váratlan halála 
(A Délmagyarország munkatársátló.) Pénteken 

reggel kitűzték a törvényszók épületére a gyász-

lobogót. A reggeli órákban meghalt dr. Tóth 
Gyula törvényszéki tanácselnök, a I I . számú pol-

gári fellebbezési tanács elnöke, a törvényszék he-

lyettes elnöke. 58 éves korában érte utói a halál. 

Az utóbbi időben gyengélkedett, az elmúlt hé-

ten szombaton rosszul lett a hivatalában és haza-

ment, lefeküdt. Állapotában javulás mutatkozott, 

csütörtök este már egész jól érezte magát. Vn-

nál váratlanabb volt a pénteki tragédia. A kora 

reggeli órákban heves rosszullétről panaszko-

dott, nemsokkal később kiszenvedett. Agyvérzés 
ölte meg. 

Halálának hire hamarosan elterjedt a város-

ban, ahol mindenfelé ismerték, szerették és be-

csülték. A törvényszéken nagy megdöbbenést és 

mély részvétet keltett halálának hire. Dr. Pa-
raszkay Gyula, a törvényszék elnöke, szabadságát 

megszakítva, teljes xVésre hívta össze a törvény-

széket. Déli 12 órakor ült össze a teljes ülés, 

amelyen az egész törvényszék, a birói, ügyészi, 

fogalmazói és a tisztviselői kar teljes számban 

megjelent. 

Dr. Paraszkay Gyula parentálta el dr. Tóth 

Gyulát, kegyeletes szavakkal méltatta az elhunyt 

birói és emberi érdemeit. Vázolta pályafutását, 

33 éves állami szolgálatának egyes állomásait, vé« 

gül határozatot olvasott fel, amely szerint a teljéi 
ülés jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Tóth Gyula 
emlékét és haláláról külön gyászjelentést ad ki. 

A teljes ülés állva hallgatta végig az elnök be-

szédét. 

Dr. Tóth Gyula mint ember és mint biró, 

egyaránt kiváló volt. Derűs, jókedélyü, régi vá-

gású magyar ur volt, akit hivatalában és privát-

•életében is szeretlek, liszteltek. Szabadidejének 

legnagyobb részét a fiatalság között töltötte, ra-

jongott a sportért, a fiatalokért... Jugoszláv 

megszállott területről menekült családjával Sze-

gedre. Itt hamarosan megismerték és megsze-

rették mindenütt, amerre csak megfordult. 

Dr. Tóth Gyula a Délmagyarországi Labda-

rugó Alszövetségnek hat éven át elnöke volt. Eb-

ijen a pozíciójában is szeretetnek és köztisztelet-

nek öi-vendett. Soha nem avatkozott bele a leg-

utóbbi időben lejátszódó sportpolitikai viharok- • 

ba; felül tudott emelkedni a kicsinyes csatákon. 

Dr. Tóth Gyula halálával szinte pótolhatatlan 

veszteség érte a DLASz-t. özvegyén kivül, aki 

férjél minden sporteseményre elkísérte, három 

fia gyászolja, közülük kettő, László és Lóránt, 
válogatott játékosa a KEAC-nak ós tagjai voltak 

annak a főiskolai csapatnak, amely néhány héttel 

ezelőtt világbajnokságot nyert. A DLVSz gyá-

szában, a déli kerületi egyesületeken kiviili részt 

kér az MLSz és a Nemzeti Liga vezetősége, ame-

lyek táviratban fejezték ki részvétüket. 

Vasárnap délután 5 órakor temetik a felsővá-

rosi Dugonics-temetőben. 

B E L V Á R O S I M O Z I 

Szombaton és vasárnap 

Riói éiszakák 
szerelmi történet 

k'őízereplők : George Rafft és Adolphe Morron. 

S Z c l H E N V I M O Z í 

Szombat és vasárnap 

Szerelmi álmok 
Mapyar filmattrakció I.iszt Ferenc életéből. 

Használt iskola^öiivve^ 
féláron kaphatók. — Használt iskolakönyve-

ket m a g a s á r o n veszek. Kn^ern érdeklő iskolák-

ból kiesett tankönyveket ís vásárlók. 
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