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Elismerten legjobb minőségű 
ISKOLACiPőK 

Intézeti leányka és cserkész fiu cipők gyóqybetéttet Is nagy 
választékban beérkeztek A. B. C. kötelékében 

HA-HA cipőáruház Szeged, Kele-
men u. 12. sz. 

A polgármester felfüggesztette állásától 
az alsóhözpGiiti Kirendeltség vezetőjét 

Fegyelmi eljárás indult dr. Tripolszky Imre ellen 

( A Délmagyarország munkatársától.) Napok 

óta suttognak a városházán arról a följelentés-

ről, amelyet dr. T r i p o l s z k y Imre szám-

tiszt ellen nyújtottak be a polgármesterhez és 

amelynek alapján az elterjedt hirek szerint a 

polgármester már régebben elrendelte a vizs-

gálatot. Dr. Tripolszky Imre megszállt terület-

ről került Szegedre, ahol Újvidéken volt szol-

gabíró. Előbb a belügyminisztérium városi 

osztályában teljesített menekülése után szol-

gálatot, ma j d a minisztérium ajánlatára Sze-

ged város alkalmazta és a városi számvevőség-

hez kapott beosztást, ahol számtisztként mű-

ködött néhány éven keresztül. A nyáron bizta 

meg a polgármester az alsóközponti közigaz-

gatási kirendeltség vezetésével, miután Len-

gyel István, Alsótanya eddigi községi bírája, 

más beosztást kapott. Tripolszky Imre azóta 

Alsóközponton dolgozott egészen augusztus ne-

gyedikéig, amikor két napra távozási enge-

délyt kért a polgármestertől, de szolgálattétel-

re azóta sem jelentkezett, helyesebben 27-én 

megjelent hivatalában, de két nap múlva is-

mét eltávozott. 

Dr. P á l f y József polgármester kedden ha-

tározatot hozott, amelyben elrendelte Tripol-

A szegedi tifusziárvány 
3 éves ciklusokban tér vissza 

és növekszik 
A főorvosi hivatal elkészítette a negyedszázados 
tifuszkafasztert — Érdekes adatok és jellemző 

megállapítások a fertőzés terjedéséről 

Január óta 151 megbetegedés történ*, 
augusztusban 106 

Az idén konstatálták a legtöbb fertőzést 
(A Délmagyarország munkatársától .) A fő-

orvosi hivatal kedden terjesztette be a polgár-
mesterhez a tífuszjárványra vonatkozó jelen-
tését, amelyet a polgármester a belügyminisz-
terhez fog továbbítani. A jelentés hat gépírá-
sos oldalra terjed és igen érdekes adatokat tar-
talmaz. Többek között ezeket mondja : 

— Szeged egészségügyi problémái között fon 
tosság tekintetében messze kimagaslik a tífusz-
járvány problémája és ezért a tiszti főorvosi hi-
vatal a legéberebb figyelemmel kisérte a hasi-
hagymáznak több, mint negyedévszázados szezon-
szerű járványos visszatérését. Mindjárt elöljáró-
ban ki akarom emelni, hogy ennek következtében 
törvényhatóságunk területén közel harminc év 
óta a tiszti főorvosi hivatal a lcgminuciózusabb 
tifusz-katasztert készítette, mely éppen a hosszú 
időre való kiterjedése következtében, abszolút biz-
tossággal, 

bizonyos törvény szerűséget állapított 

ineK. 

I szky ellen a fegyelmi vizsgálatot, annak le-

folytatásával dr. K a t o n a István tanácsnokot 

bizta meg, Tripolszkyt pedig a vizsgálat tar-

tamára felfüggesztette állásától. A polgármes-

teri határozat indokolása szerint Tripolszky 

Imre szolgálati engedetlenséget követett el, 

amikor előzetes engedély nélkül távolmaradt 

hivatalától. Augusztus hatodikán, amikor je-

lentkeznie kellett volna, maga helyett orvosi 

bizonyítványt küldött, amellyel azt kívánta 

igazolni, hogy betegsége miatt nem teljesíthet 

szolgálatot. Csak augusztus 27-én jelentkezett 

ismét, de harmincadikán újból elmaradt hiva-

talától és már Tompáról küldött a polgármes-

ternek táviratot, akivel azt közölte, hogy Bu-

dapestre utazik, ahol sürgős műtétet hajtanak 

rajta végre. 

A polgármester ebben a magatartásban sú-

lyos hivatali engedetlenséget látott, ezért ren-

delte el a fegyelmi vizsgálatot és ezért füg-

gesztette fel állásától. A fegyelmi vizsgálatnak 

cs a felfüggesztésnek — illetékes helyről nyert 

értesülésünk szerint — nincs semmiféle kap-

csolata azokkal a mendemondákkal, amelyek 

Tripolszky hivatali működésével kapcsolatban 

elterjedtek az utóbbi időben. 

mely rendkivül érdekes és tanulságos, természete-
sen azonban, esak a törvényhatóságunk területérc 
szóló érvénnyel. 

— Ezek egyike a következő: Hogy törvényható-
ságunk területén julius és december hónapok kö-
zötti ingadozással, harminc év óta, tipikusan jár-
ványswrüen jelentkezik, éspedig ami igen feilünő, 
hogy ha már juüusban jelentkezik, ugy rendesen 
sokkal nagyobb mérvű lesz, sokszor kinyúlik egé-
szen a következő év januárjáig és nagyobb halá-
lozási arányszámmal: viszont, hogyha csak au-
gusztus végével, szeptember elejével kezdődik, ak-
kor rendszerint már november végével len jük, 
sokkal kisebb számú és enyhébb lefolyású, mor-
talitása is kisebb. 

_ A másik szembeszökő törvényszerűség ab-
ban mutatkozik, hogy 

minden időszerű tífuszjárvány bar-
madévenkint emelk.-,lő tendenciát mutat 

éspedig olyformán. hetn* általában a háromíves i 

turnussal a következő harmadik évben kifejlődő 
tífuszjárvány rendszeresen nagyobbmérvfi az elő-
zőnél. Ez n törvényszerűség ebben az évben is, 
szinte félelmetes módon nyert beigazoi'ást, mert a 
legutolsó erős tífuszjárvány 1932-ben volt és most 
három évre reá, 1935-ben az előzőket valamennyit 
túlhaladó erősebb mérvben jelentkezik. 

— A fenti kettős rendszerességet — folytatja a 
jelentés —, a rideg statisztika alapján a ti fosz-
tat aszter állapítja meg és én további kommen-
tárt nem fűzök hozzá, mert őszintén bevallom, 
hogy törvényhatóságunk ezen hasihagymáz karak-
terét megmagyarázni még csak hozzávetőleg sem 
tudom. Csak egy holtbizonyos, hogy ha igazán 
korrekten és higgadtan kritikai ésszel szemlélem 
* tifusz-katasztert és az ebből Idfolvp törvénysze-
rű jelenségeket, ugy a fenti járványszerü saját-
lagosságokat a hivatalos tudománynak szokott 
módszereivel, tehát a viz, tej, a Tisza folyó, gyü-
mölcs, légy s általánosan elismert tifuszbacillus-
gazda, a kórokozó csirák virulenciája, az ellen-
állóképesség csökkenése, stb-vel komolyan és az 
éles kritikát kiáltóan magyarázni nem lehet és ls-

i méte'ten bevallom őszintén és szerényen, hogy 

n tífusznak ezen szezon- és hullámszerű 
jelenségeit még mindig abszolút isme-

retlen problémának tartom, 

pert az összes teóriái jelenségek már májusban 
(Változatlanul fennállanak. Ez az álláspontom már 
örvendetesen megerősítést nyert a legutóbbi tí-
fusz elleni hivatalos értekezleten, amidőn éppen * 
leghivatottabb tényezők, többek között dr. T o m-
c s i k professzor, őszintén beismerte, hogy jár-

váaytani szempontból Szeged tifuszprobiémája 
oly bonyolult, liogy arra érdemes volna egy több 
évre szóló, ezt kizárólag tanulmányozó bizottsá-
got kiküldeni, mely a már rendelkezésre álló é* 
még újból beszerzendő adatok alapján végzendő 
tanulmány utján esetleg a problémát közelebbről 
tudná megvilágítani. 

— A rendelkezésemre álló tifuszkataszter alap-
ján mindjárt e hó elején a hatósági orvosi kar fi-
gyelmét felhívtam. hogy — miután már julius vé-
gével rohamosan szaporodtak a tifuszesetek és 
miután a triennium is erre az évre esik —, de ezen-
felül- a felnőtteknél is fellépő és folyton szaporo-
dó vérhasesetekkel kapcsolatosan, hogy ezen nyá-
ron a legsúlyosabb tífuszjárvánnyal kell megkűz-
denünk és utasítottam a hatósági tiszti orvosi kart, 
hogy a tifuszrendelet minden pontját a legszigo-
rúbban hajtsa végre. 

A főorvosi jelentés ezután ismerteti a tiszti 
orvosok eljárását, melyet minden egyes tifusz-
esetben követniök kell. Az orvosok a betegség 
megállapítása után gondoskodnak a beteg el-
különítéséről és felhívják a hozzátartozók fi-
gyelmét a védőoltás jelentőségére, azokat pe-
dig, akik önként jelentkeznek, beoltják. Meg-
állapít ja a jelentés, hogy az úgynevezett ba-
cillusgazdák ut ján lényegesen kisebb mérték-
ben teried a betegség, min t másként. A főor-
vos térképet is mellékelt jelentéséhez, amely-
ben feltüntetett minden idei megbetegedést. 

Az idén 151 tifuszesetről szerzett a 
város belterületén tudomást 

a főorvosi hivatal és a térkép feltünteti a fer-
tőző gócok helyét is. öt ilyen gócot állapított 
meg az egészségügyi hatóság és pedig egvel-
egvet a Móravárosrészben, a Répás-uccában. 
Alsóvároson a Topolva-soron, Gyula-telepen, 
a Gedói Rokkanttelepén és az ujszegedi ken-
dergyári, úgynevezett Hétházban. 

— A legszigorúbb és többszörös utánjárás es 
ellenőrzés alapján — mondja tovább a jelentés 
megállapították, hogy csak a C.edóí Rokkantelep-
nél van szerepe a bacillusgazdának, ahol egy nrfi 
fodrásztanonc a bacillusgazda és a fertőzés for-
rása. , 

— A külterületen. Nagyszéksóson, ihol nvolr 
meabetegedés volt. egy kontakt fertőzést sikerült 
megállapítani a Börcsők-családnál. ahol az ínya 
betegedett meg, ki a fiát ápolta. A külterületi tl-
fuszeseteknél semmiféle bncillusgazda-keipcsolatot 
kimulatni nem lehetett. 

— Minthogy a bacillusga/.dn a mai tudományos 
megállapítás szerint a járvány kifejlődésélx-n 
rendkívül fontos szerepet játszik, a tiszti Tőorvost 
hivatal 1934. és 1935. évben több mint 600 egyént 
vizsgáltatott meg és ezen kontingensben törvény 
hatóságunk területében benne vannak mindazok 
akik élelmiszer- és tejcikkek árusításával, vagi 
kezelésével állandóan foglalkoznak. Ennek ered-
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