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Iskolatáskát aktatáskát legajánlatosabb l ^ c h O T 

cégtől (Kárész-n.) beszerezni. 

LepoicsöDd arak! LegioDh m m i 
ménye alapján jelenleg 15 nyilvántartott baeilla*-
gazda van. 

— Most pedig áttérek a mai napig, auguszitus 
30-ig előfordult, 1935. évi január l-től bejelentett 
tifuszesetek ismertetésére. Az öt gócon kivül a 
többi megbetegedés teljesen autochton, a többivel 
semmiféle kapcsolatban és vonatkozásban nem 
áll, tehát a kontakt fertőzés valószínűségét ma-
gán viselő megbetegedések a 151 esetnek csak jo-
tentáktelen kis százalékát képezik. Ezenfelül kl 
kell emelni, min* ige» jellegzetes tényezőt, azt a 
körülményt, hosv 

K m«*beteged?sek óriási százaléka az 
abazolnt szegény, a rosszul táplált, a 
legrosszabb higiénikus viswwyek kő-

zött levő rétegeknél fordult elő, 

A. 
ngy, nagy rendszeres keresettet biró rétegekben 
előforduló megbetegedésbe száma az ósszmegbe-
tegedéseknek alig 3 százaléka. 

— Rendkívül feltűnő és a harminc év alatt soha 
nem észlelt körülmény az, hogy amig ezév január 
l-től julius 31-ig csak 45 tifuszmegbetegedés tör-
tént, addig 

augusztus l-től a mai napié 106 esel 
fordult elő. 

A közel harminc évet megtiaTa<ts nfuszka-
taszterben ilyen óríá-s* felszökés törvényhatósá-
gunk területin még nem volt. Az ezt megelőző 
években augusztus hónap 90-ig a legmagasabb ti-
fuszlétszám 1932. évben 81 eset volt. 

— A megelőzés szempontjából ezen járvány 
alkalmával a tiszti főorvosi hivatal egy ujabb 
módszert vezetett be. amely abban áll, hogy a tí-
fuszházakban a rosszul táplált és rendkivül súlyos 
anyagi viszonyok között élő környezet ellentálló-
képességének fokozására az arra rászorult egyé-
nek a kerületi tiszti orvos által kiállított utal-
vány alapján tej-, zsír-, kenyér-, krumpli, és bab-
táplálékpótlásban részesülnek. 

— Az ezévben bejelentett tifuszesetek a követ-
kezőképen oszlanak el augusztus 30-ig: 

Vidék 
Tanya 
Telepek 
Nagykörúton kivül 
Nagykörúton beiül 
Téves jelentés 

összesen 
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— Amig az 1932-es járványban a várost kőr-
.tyező, u. n. telepek szolgáltatták a legmagasabb 
tifuszszámot, addig a jelenlegi tífuszjárványban a 
legkisebb számmal szerepelnek. Ez is jellegzetes. 

— A fenti betegíétszámból augusztus höra esik 
106. Tehát az augusztus 90-ig történt ősszmegbete-
gedéseknek körülbelül 66 százaléka. 

— Felmerült, legalább a veszélyeztetett terü-
leteken levők 

kötelező tifu*zeUeni oltása, 

de ennek keresztülviteíe olyan nehézségekbe Át-
kozik. hogy azt a főorvosi hivatal kénytelen volt 
elvetni. Jelenthetem, hogy a fent kitüntetett őt góc 
veszélyeztetett egész környezetét majdnem teljes 
számmal beoltották éspedig egyszerű rábeszélés és 
sajtóközlemény ntján. A mortalitást illetőleg ör-
vendetesen álfapithatom meg bogy 

a tífuszjárvány igazán nagyon enyhe, 
mert a 151 bejelentett eset összmorta-

litása idáig 8. 

Tehát 5 és félszázalék. Ha figyelembe veszem azt, 
hogy 3 nyolc halálozásnak fele vidéki, ugy a tör-
vényhatóságunk területére <jvő megbetegedések 
összmortalitása éppen csak hogy meghaladja a 2 
százalékot — fejeződik be a főorvos jelentése. 

Iit emlitiük meg, hogy 

az egyetem 

amely évek óta rendkívül ériékes munkál vé-
gez a tífusz forrásainak felderítése terén, most 
Újból felajánlotta szolgálatait a városnak. Dr. 
R u s z n y á k István professzor, a belgyó-
gyászati klinika vezetője közölte a főorvosi hi-
vatallal. hogv intézetével együtt készségesen 
vesz részt a tifusz elleni ktMelemben. 

K belügyminisztériumból értesítést kapóit a 
boüfv az orjzág u j közegészségügyi b ^ 

osztása következtében a szegedi kerület egész-
ségügyi ellenőrzésével a miniszter dr. S a j ó 
Lalos egészségügyi főfelügvelőt bizta meg. 

A közigazgatási blrósfig hír szerint 

megsemmisítette a VIII. kerület 
választását 

és u] választást Irt k i i 
(A Mmagyarország munkatársától) A sze-

ged" nyoloadik kerület törvényhatósági bizott-
sági választásait — mint ismeretes — Simon 
Béla és társai megpptícíonálták• A petícióban 
hivatkoztak arra- hogy két jogosulatlan sza-
vazat döntő befolyással volt a választás ered-
ményének kialakulásánál- Az igazolóválaszt-
mány májusban foglalkozott a petícióval és el-
utasította- Simon Bélla és társai a határozatot 
imiegfollebibeíziték b közigazgatási bírósághoz-
Mindenütt nagy érdeklődéssel várták a biróság 
döntését-

Kedden: az a h«r terjedt el Szegeden, hogy a 
közigazgatási bíróság helyt aáott a petíciónak 
és megsemmisítette a nyolcadik kerület válasz-
tását• 

A kerületben a megipeíidonált eredmény sze-
rint Schmiát József ma lom tulajdonos és dr-
Gyuris István ipartestületi titkár szerzett tör-
vényhatósági mandátumot- Miután Schmidt Jó-

zsef Temoiidötif. a soromKÖvetícezS vftSs tsdnyi 
János került be a törvényhatósági bizottságba-
póttagok lettek Korom Mihály és Dobó Ignác-
A két jogosulatlan szárazát döntően befolyá-
solta a választást, mert ha ezt a két szavazatot 
nem tekintették volna érvényesnek, akkor Dobó 
Ignác nem póttagiságot, hanem rendes tagságot 
kapott volna-

Több helyen érdeklődtünk az elterjed hírek 
valódiságáról, de bizonyosat kedden még se" 
hol sem tudtak mondani- Dr- Tóth Béla taslyet-
tes polgármester kijelentette, hogy a városhoz 
eddig nem érkezett hivatalos értesítés a nyol-
cadik kerületi választás megsemmisétéről- En-
nek ellenére tartja magát a hír. hogy a k ö r 
igazgatási biróság meghozta a döntést és a dön-
tés szeriint egyesek tudni vélik, hojnr a M«P-
temberi közgyűlés foglalkozik ax ui választás 
ügyével-

MEGERKEZTEK 
a z ö s s z e s u f t i p u s a 

RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK 
Kelemen Márton cégnél, Kelemen ucca 11 

Azz olvasó rovata 
A Szent István-tér rendezése 

Tekintetes Szerkesztőségi 
B. lapjában az utóbbi időben nap-nap mel-

lett cikkek jelennek meg, amelyek mind a 
Szent István-tér rendezését szorgalmazzák. Az 
összes érdekeltek egyhangúan azt fejtegetik, 
hogy a tér rendezése tovább nem halasztható, 
már azért sem, mert a folyton fokozódó ide-
genforgalom ezt szinte követeli. Az összes ér-
dekeltek között csak a tér mikénti rendezésére 
nézve van eltérés. Az egyik rész azt kivánja, 
hogy a teret parkírozzák, a másik, hogy ne-

Én, mint a Szent István-tér egyik lakója, 
szintén nagyon sürgősnek tartom a tér ren-
dezését, mert a legutóbbi szabadtéri játékok 
alkalmából az ott járt idegenek mindenike 
csudálkozását fejezte ki afelett, hogy a város 
vezetősége hogyan tűrheti ezt a rettenetes ál-
lapotot. 

A tér rendezésére nézve az volna a szerény 
szakvéleményem, hogyegg kisebbmérvü feltöltés 
mellett a víztorony körül 10—15 méter körzet-
ben parkírozzák, a többi részét pedig akár ke-
ramittal, akár egyszerű kockakővel kikövez-
ni. A háztulajdonosokat pedig kötelezzék arra, 
hogy a gyalogjárdát aszfaltoztassák ki. A Vidra 
uccai gyalogjárdát lépcsőzetesen, pihenőkkel 
kellene elkészíttetni, ahogy azt Budán igen 
sok helyen látni. 

A térnek ilyen rendezése után a gyönyörű 
Széchenyi-teret meg kellene szabadítani a sok 
dísztelen sátortól, mert azok ma már abban a 
szép keretbe nem valók; továbbá a városi gőz-
fürdő elől a napi piacot, — mely a közleke-
dést ott zavarja — át kellene helyezni a Szent 
István-térre. A tér olyan nagy. hogy a búza-
piac mellett ezek az inarosok is jól elférjek. 

Tisztelettel: Előfizető. 

Tekintetes Szerkesztőség! Igen szép n y á r 
uitónk van s szegény ember akinek nincs mi-
ből elutaznia nyaralásra, mógesak magyaror-
szági nyaraló, vagy gyógyhelyekre sem' boldo-
gan élvezmé a szép szeptemberi esté/ket és sze-
retne (klosit szórakozni is- Ma például ismétel-
ten elkövettem azt a ballépést, hogy araikor ki-
nyitottam nagybecsű ujságjulkat. a moziműsort 
kerestem. gondolván* hogy ebben a ragyogó 
szép időben el fogok mernni moziba- Nagy meg-
döbbenéssel állapítottam meg. hogy Szegeden, 
ahová a belügyminiszter annakidején öt mozi-
engedélyt adott ki- csak egy mozi játszik 
megint s az is egy olyan filméit ad. amely négy-
vagy öt napja megy• A Belvárosi Mozi nem 
játszik s zárva tartja kapuit a Korzó Mozi is-
Már most megkérdezem itt. a nyilvánosság 
előtt a po^gánmoster urat és a kulturtamácsnok 
urat. hogy a világhírű szabadtéri játékok váro-
sát el szabad-e annyira jelentékteleniitemi. hogy 
van nap —és sajnos, solk nap —> amikor az öt 
belügyminiszterileg kiadott moziengeáély kör 
ziil csak egy engedély alapján játszanak a töb-
bi engiedélyt titokbam tartják, a mozikat pe-
dig. amelyek még müködnOk. a szegedi imozi-
Dólitika és 

knltiirpotitika 

örök dicsőségére zárva tartják- Mtt szókra a 
| polgármester ur. ha arról a hétköznapi Szeged-

ről imának a világlapok riportot- amelynek} 
í ma is nagyon gyankran tanúi vagyunÜd Ittaleg-
: főbb ideje, hogy a hatóság végre erélyesen 

intézkedjen és mindenképen megvédje a közötr 
ség legelemibb jogait és az ország második vá-
rosának presztízsét-

Kiváló tisztelettel: (Aláírás) 

Használt iskolakSnyvek 
féláron kaphatók. — Használt iskolakftnyve-

ket m a g a s áron veszek, h n<*era érdeklő Iskolák-
ból kiesett tankönyveket is vásárlók. 
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