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D É L M A G Y A R OR S Z Á G 3 

n tífuszjárvány ügyében 
péntekre összehívták a közegészségügyi 

bizottságot 
Csütörtökön ujabb öt megbetegedést jelengettek be. — Megnyitják 

a szükségjárványkórházat 

(A Délmagyarország munkatársától) A főor-
vosi hivatal közlése szerint tegnap öt ujabb ti-
fuszmegbetegedést jelentettek be- Két tifuszbe-
teget hoztak vidékró7> két katona betegedett meg 
és egy megbetegedést jelentettek a tanyák vi-
lágából- Az uj betegek között tehát nincs belte-
rületi polgár- Miután az ujszegedi járványba-
rak már teljesen megtelt, dr- Tóth Béla po lgár 
mesterliielyettes rendelkezése alapján 

pénteken megnyit ják a rókusi óvo-
da épületében berendezett kisegitő-

járványkórházat , 

amelyben huszonöt járványos beteg helyez-
hető el-

A polgáirmesterhelyettes a főorvosi hivatal 
legutóbbi jelentései alapján szükségesnek tar-
totta a közönség ujabb tájékoztatását 

a tífusz elleni védekezés 

<zaibályairól- Ezért a lapokban hirdetményt tett 
közzé és intézkedett, hogy a főorvosi hivatal 
pLakátoík utján is tájékoztassa a közönséget a 
fontos tudnivalókról éppen ugy. imint ahogyan 
az első megbetegedések idején- még májusban 
történt- A plakátoklat valószínűleg pénteken 
ragasztják ki a város egész területén, a tanyá-
kon is-

A iőarvosi Jelentésekből nem igen lehet a jár-
vány csökkenésére következtetni, ezért a pol-
gármesterhelyettes szükségesnek tartotta 

a közegészségügyi bizottság ösz-
szehivás&t 

is- A bizottság, amelynek ülésére meghívót ka-
pott a két belgyógyász professzor, dr- Purjesz 
Béla és dr- Rusznyák István, a közegészségtan 
professzora, dr- Tomcsik József* dr- Szél Pál 
ezredes-orvos, a közrendészeti kórház igaz-

gatója és dr- Debre Péter, a városi közkórház 
igazgatója, pénteken délben tizenkét órakor ül 
össze a városháza tanácstermében- A bizottság 
előtt a tiszti főorvos fogja isimertetni a hely-
zetet. beszámol az eddigi megfigyelések ered-
ményeiről. közli a megtett intézkedéseket- A bi-
zottság valószínűig foglalkozik majd 

az évről-évre súlyosabb mértékben 
jelentkező tífuszjárvány okainak 

felderítésével 

és minit az elmúlt években, most is felkéri a 
kutatómunka fokozottabb folytatására az egye-
tem közegészségügyi intézetét' amely már ed-
dig is nagyjelentőségű eredményeket ért el* 

A polgármesterhelyettes utasította a tiszti or-
vosokat. hogy kisérjék kerületüket fokozottabb 
figyelemmel, minden gyanúsnak látszó megbe-
tegedés. a helyszínen vizsgáljanak meg és ha 
a legkjsebb ok merül fel a tífusz feltételezésére-
azonnal tegyék meg a szükséges intézkedésü-
ket. küldjenek jelentést a főorvosi hivatalnak-
amely azután elintézi a továbbiakat-

A Délmagyarország -Az olvasó rovatában" 
Wözli azt a levelet, amely 

az uccasöprés 

körül észlett visszásságokról számol be'- Gyak* 

BELVAnO. I MOZI Pénteken és szómba.on 

Wal l ace Berry nagyszabású attrakciója 

VIVA VILLA 
a mexicói szabads&gvezér romantikus ólete. 

Széchenyi Mozi Péntek, szombat 
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ran megtörténik, bogy az uccákat. különösen 
heti piacos napokon, amikor sokkal több szemét 
gyűlik fel- mint máskor, locsolás nélkül seprik 
és az uccaseprők hatalmas port vernek fel- \z 
orvosi megállapítás szerint ugyan a tífuszt 
nem igen terjeszti a Por> de közegészségügyi 
szempontból ez az uccaseprési móá a legsuyo-
sabban kifogásolható A levél tartalmát csütörtö-
tón közöltük a polgármesterhelyettessel. aki 
kijelentette, hogy hasonló pamasz érkezett már 
hozzá is. éppen ezért a legszigorúbban utasítot-
ta a köztisztasági üzm igazgatóságát, hogy a 
jövőben az uccákat csak locsolás után söpör-
tesse 

Csongrádmegye tiltakozik 
a tifusz-vád ellen 

(A D&'magyarország munkatársától) A sze-
gedi tiszti főorvosnak arra a nyilatkozatára, 
hogy a szegedkor nyék' községékből is szállí-
tottak Szegedre tífuszosakat. dr- Tóth Béla. 
Csongrádmegye tiszti főorvosa nyilatkozott és 
a következőket mondotta: 

— Megfelel a tényéknek, hogy a szegedkör 
nyéki csongrádmegyei községekből is szállítot-
tak Szegeárc tifuszbetegeket A vármegye terü-
letén azonban semmiféle tífuszjárvány nincsen' 
a Szeged környékén előfordult néhány szórvá-
nyos eset is azért került a szegedi klinikára, 
mert Szeged közelebb vdlt> mint Szentes- A 
vármegye területén hosszú iád óta szisztema-
tikusan folyik a véáekezés a tífusz ellen és már 
eddig is többezer véáöoltást alkalmaztunk' fő-
leg a szegényebb néposztály körében- Ez a 

a D r . O E T K E R receptek 
első, második ér harmadik kiadástól 

teljesen eltérő tartalommal 

megjelen' a negyeriiu kiadású 
fényi;énes recejitkönyv, 

mely minden háziasszonynak ftrőme less. Kérj* 
azonnali Ing-yen és bérmentve küldi: 

Dr. OETKER A. 
Budapes t , VIII. , Contl-utca 25. 

munka most is folyamatban van. ha szükséges-
sé válna- akkor a vármegye minden lakosát el-
látjuk védőoltással- Huszonnégy órán belül ren-
delkezésünkre áll a szükséges oltóanyag és a 
hatósági orvosok is rendelkezésire állnak az ol-
tás elvégzésére-

A vármegyei egészségügyi körök a férni töb-
biek alapján tévedésnek mondják azt a megál-
lapítást. hogy a tífusz a megyéből került Sze-
gedre és tiltakoznak az ellen- hogy éppen ezért 
elzárják Szegedet a megyei termények elől- A 
tisziti főorvos hangoztatja. hogy a járványhoz 
a megyének semmi köze sincs• a szegedkörnyékl 

| községekben az immumizálás folytán a tifusz 
I járványszerü fellépésével számolni se lehet 
1 többé-

A LONDONI „TIMES" 
A SZEGEDI ÜNNEPI JÁTÉKOKRÓL 

Augusztus 18-án fejeződtek be az 
idei Dóm-téri játékok, amelyek ismét 
európai sikert és európai hirt hoztak 
Szeged számára. Az üonepi játékok 
előadásain megjelentek a világsajtó 
ismert és kiváló képviselői, akik rész-
letes tudósításokban számoítak be 
lapjaikban a nemzetkőzi nyilvánosság 
előtt a Dóm-téri ünnepről és — Sze-
gedről. Az ünnepi játékok és ezek a 
tudósítások megismertették Szegedet 
azzal a nyilvánossággal, amely eddig 
vajmi keveset hallott és olvasott a 
tiszaparti városról. A szabadtéri já-
tékok alkalmából olyan nyilvánossá-
got kapott Szeged a világsajtó hasáb-
jain, amelynek értéke beláthatatlan és 
amit megváltani lehotetlen. 

Egyre-másra érkeznek hozzánk az 
angol, olasz, német, svájci, francia és 
a megszállott teriiteteken megjelenő 
lapok hasábos beszáinoíói. Ezeket a 
cikkeket hü fordításban egymásután 
közölni fogjuk. 

Elsőnek 

a. londoni „The Times", 

a legrégibb és legismertebb angol vi-
láglap Szegedre kiküldött tudósítójá-
nak fceszámolóját közöljük. A „Times" 
teljes hasábot elfoglaló cikkének cime 
a következő: 

„Summer festlvals", — Opera and 
dráma In East Hungary". 

A szines toílal megirt beszámoló a 
következő; 

-Mialatt a salzburgi ürímení játékok már ma-
sniik felé irányították a közérdeklődést Magyar 
ország keleti részén• Szegeden ís rendeztek 

üninepi játékokat- Ezeket az ünnepi játékokat 
még kevéssé ismerik Magyarország határain 
kivül. muiltjuk mindössze három esztendőre 
nyuük vissza, mindazonáltal kétheti iáötartar 
muk alatt naponta két-nyolcezer néző előtt 
zajlottak le 

A játékok során négy darabot adtak elő- a 
Parasztbecsület-^' Maseagni személyes vezeté-
sével és a főszerepekben a milanói Scala éne-
keseivel. Hubay Cremonai hegedűsét• a Glau-
kos nevü olasz darabot és Madách nagyszerű 
Ember tragéáüiját 

Az ünnepi játékokra Magyarország minden 
részéből különvonatok érkeztek és a város tul 
volt zsúfolva- Valóban csak angol voltom na-
gyon nyomatékos hangoztatásával köszönhet-
tem. hogy én és barátaim egyáltalán helyet 
kaptunk, ahol alhattunk* A háziasszonyunk so-
ha azelőtt angolt még nem látott és nem néz-
hetett volna meg engem nagyobb kiváncsiság-
gal akkor sem. ha az északi sarkról érkeztem 
volna-

Szegeá nagyon kellemes fekvésű város a Ti-
sza partján, tele parkokkal, nyilvános terekkel 
és nagyon sok fával- Az asszonyok, kivétel 
nélkül- rendes modani ruhákat viselnek és na-
gyon jól öltöznek- Az egyetlen igazán eredeti 
ós pittoreszk képet a paprikaárusitn asszonyok 
nyujtiáík- Kis bódékban ülnek, előttük hatalmas 
nyitott zsákok; kezük és fedetlen lábuk telje-
sen vörös a paprikától-

Az előadások a hatalmas méretű dám előtt 
játszódtak le> amelyet csak néhány éve szen-
teltek fel- Imponáló építmény, vöröses téglából 
ós kövekből építve, kát hatalmas toronnyal-
Belülről kupolája és félköralaku apsisa kissé 
komor benyomást keltone. ha nem volna tar-
kázva falfestményekkel- melyek főleg az ó-tes-
tamentum hőseit és prófétáit ábrázolják- Egyik 


