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Német diákegyesületek 
a horogkeresztes 

rendelkezések ellen 
Berlin- szeptember 6- Lammcrs államtitkár* a 

kancellári hivatal vezetője, mint a német diák' 
egyesületek szövetségének elnöke> a következő 
nyilatkozatot intézte a szövetség kebelébe t a r 
tozó diákegyesületékh'fc'z: 

— Kénytelen voltam kél diákegyesületet a 
Szövetségből kizárni- Az egyiknek- a Német 
Diákegyesületnek a kizárása, azért történt-
mert az egyesület politikai külön célokat kö-
vetetia szeniorok koniventjét pedig azért vol-
tam kénytelen kizárni, mert az egyesület ve-
zetősége nem volt hajlandó 100 százalékig 
végrehajtani az árja-rendelkezéseket- Ilyen kö-
rülmények között nem tuátam végrehajtani a 
vezér és a kancellár által rámbizott feJadatot. 
amely abban állott, hogy valósítsam meg az 
legyiségos német diákszövetséget- Legnagyobb 
sajnálatomra kénytelen vagyok tehát lemonda-
ni a német diákegyesületek szövetségének ve-
zetéséről-

A csopaki 
családi tragédia 

Balatonfüred, szeptember 6. A csopaki für-
dőtelepen — min t leientettük — hármas csa-
ládi tragédia játszódott le. L e n g y e l Sándor 
budapesti mérnök agyonlőtte anyósát, R ó v ó 
Aladárnét, életveszélyesen megsebesitette kii-
lönváltan élő feleségét, azután magával vég 
zett. Az eddigi nyomozás olyan adatok birto-
kába jutott, amelyből arra kell következtetni, 
hogy a tragédiát boldogtalan házasélet idézte 
eló. Lengyel Sándor, aki Lengyel Móric nyu 
galmazott bányaigazgató fia volt, négy évvel 
ezelőtt vette feleségül Róvó Aladár nyugalma-
zott Máv.-főmérnök leányát, Máriát. Mivel a 
fiatal mérnöknek nem volt állása, a jómódú 
bányaigazgató gondoskodott róla és feleségéről. 
Az utóbbi időben ál landó volt a házastársak 
között a veszekedés, amelyet annak tulajdo-
nítanak, hogy a férj féltékenvkedett feleségére. 
Az asszony néhánv héttel ezelőtt azzal az ür-
üggyel, hogy nagyanyja temetésére kell men-
nie, édesanyjával elutazott Bajára, onnan pe-
dig Csopakra és nem volt ha j landó visszatérni 
az urához. 

Lengyel a napokban levelet kapott egv isme-
retlen egyéntől, aki arra hivta fel figyelmét, 
hogy felesége Csopakon udvaroltat magának. 
Lengyel leutazott, felelősségre vont egy OTI-
aligazgatót, aki áll ítólag udvarolt feleségének, 
ma j d berohant a penzió másik szobájába, ahol 
felesége és anyósa lakott. Hogv mi történt a 
szobában, azt még nem lehetet! pontosan meg-
állapítani. A szálloda személyzete három lövési 
Itali ott és látta Lengvelnét a szobából véresen 
kitámolyogni . A szobában holtan feküdt Róvó 
Aladárné és Lengyel Sándor. 

A rendőrség keresi azt az embert, aki állító-
lag Lengyellel együtt érkezett Csopakra és a 
tragédia alatt h i r szerint a folyosón tartózko-
dott. 

BELVÁROSI MOZI Szombaton és vasárnap 

Wa l l ace Borry nagyszabású attrakciója 

VIVA VILLA... 
a mexicói szabadsá^vezér romantikus élete 

Széchenyi Mozi Szombat és vasárnap 

V I G O Z V E G Y 5, 7, 9 

Tisztelettel kérjük a mélyen tisztelt közönsé-
get, hogy a birtokukban levő iiO százaiékos ked-
vezményes jegyeket f. hó 30 áig felhasználni 
szíveskedjenek, mert azok azon tul érvényüket 
vesztik. 

Klviló tisztelettel: 

a Belvárosi és Széchenyi mozik 
Iq«zq»»<6s6ga. 

Oszt dlvatclpő uidonságok, 
Angolsarku uccai cipőkiilönle^ességek, 

Férfi uccai sport- és vadászcipök, 
Gyermek, Iskola és cserkészcipők 

í z l é s e s v á l a s z t é k b a n , 
E l ő n u ö s á r a k o n 

HA-HA cipőáruházban, 

Tifusz-ankét — 
a „nemlétező járványról vv 

Érdekes és meglepő adaíok a közegészségügyi bizottság pénteki 
ülésén — Járvány nincs, de a bizottság permanens üléseket tart 

Súlyos megállapítások a járványkórház hiányairól 
Nem halasztják el az iskolák megnyitását 

(A Délmagyarország munkatársától) Pén-
teken délben a városháza bizottsági termében 
ülést tartott a , közegészségügyi bizottság• 
amelynek összehívását a főorvos tífusz* jelen-

ütései alapján tartotta szükségesnek dr- Tóth' 
licla polgármesterhelyettes- A polgármestorhe-
'yettes a bizottság tagjain kívül meghívta az 
ülésre azoknak az egyetemi intézeteknek a ve-
zető it is. amelyeknek — szerepük lehet a ti-
íuszelleni küzdelemben: dr- Tomesik József 
professzort, a közegészségügyi intézet vezető-

! iét- dr- Purjesz Béla professzort és dr- Rusz-

| nyák István professzort- aki azonban meni 
| tartózkodik Szegedem, helyette dr- Engel Ru-

dolf tanár jelent meg- Meghívót kapott az ér-
tekezletre dr- Szél Pál ezredes-orvos, a köz-
rendészeti kórház igazgatója is-

Az ülést a polgánmesiterhelyettes nyitotta 
meg. aki mindenekelőtt az egyetem professzo-
rainak és intézeteinek mondott köszönetet a 
járványelleni küzdelemben való közreműködé-
sükért-

A tiszti főorvos 

ismertette a helyzetet. 

Hivatkozott arra. hogy már májusban megál-
lapította az eddigi megfigyelések alapján, 
hogy az idei tífuszjárvány suilyosabb lesz- Is-
mertette a már megtett óvintézkedéseket- majd 
megállapította, hogy Szeged kedvezőtlen hely-
zetét néhjnáy olyan körülmény idézte elő. mely-
nek megváltoztatása nem tartozik a főorvosi 
hivatal hatáskörébe Ilyen körülmény például 
az. hogy a város hatósága nem mutat hajlan-
dóságot az elavult szabályrendelet módosításá-
ra' pedig a betegség terjedésének egyik oka 
kétségtelenül az. hogy még a Nagykörúton be-
lül is tarthatnak jószágokat, teheneket- lova-
kat. sertéseket- Visszautasítja azt a kritikát' 
amely a sajtéiban érte a járványk'órházat és 
amely szerint a járványkórház berendezése 
nem felelne meg az egészségügyi követelmé-
nyeknek- Véleménye szerint a tífusz-betegek" 
nek nincs szükségük különleges kórházi fel-
szerelésekre és nincs szükségük éjszakai orvo-
si inspekcióra sem- Ezért a kritikát visszauta-
sítja-

A főorvos kijelentéseit leplezetlen csudálko-
zással hallgatták a bizottság tagjai- Dr- Meskó 
Zoltán tábornok-orvos 

tiltakozott a főorvosi megállapí-
tás ellen, hogy a járványkórház-
han nem lenne szükség á l landó or-

vosi felügyeletre. 

Többször megtörtént, hogy egy-egy lázas be-
teg deliriumában kárt tett önmagában, vagy a 
betegtársaiban- Ezután — a sajtó szerepével 
foglalkozott és kijelentette, liogy — a sajtóköz 
íeroények túlzottak voltak, hogy a járványról 
szóló híreket a sajtó hintette el- mivel Szege-
den nincs járvány• csak szórványos megbete-
gedések vannak- Végül sajnálattal állapította 
meg- hogy a belügyminiszter három év óta 
nem tudott időt szakítani magának a járvány-

kórház modernizálásáról szóló közgyűlési hatá-
rozat jóváhagyására 

Hasonló szellemben beszélt dr- Ernyei Ist-
ván. de azt is megállapitotta- hogy a tífusz-
megbetegedések száma évről-évre' ne<m pe-
dig háromévenkint emelkedik- Ennek az az 
oka. hogy a külvárosrészek lakosságának szo-
ciális helyzete nagyon szomorú-

Dr- Beretzk Péter megnyugvással vette tudo-
másul a főorvos jelentéséből, l.ogy az idei tí-
fuszjárvány lurálozási arányszáma igen ked-
vező- Dr- Sőreghy Mátyás a köztisztasági sza-
bályrendelet legszigorúbb betartását és végre-
hajtását kerte-

Ezután az egyetemi tanárok szólaltak fel-
Először dr- Tomesik József pforesszor. a köz-
egészségtani intézet vezetője- Elmondotta, hogy 
a belügyminisztériumban Szegedről, éppen az 
idei tífuszjárvány alapján, külön járványtér-
képet készítenek Az országos statisztikai ada-
tai alapján kénytelen megcáfolni a tiszti főor-
vosnak azt az állítását' mwtha a tífuszjárvány 
szempontjából Szegeden lenne a legrosszabb 
a helyzet-

Szegedet nem lehet a tifusz főfész-
kének nevezni, mert más törvény-
hatósági városokban, többek kö-
zött Debrecenben is, mind ig több 
volt a tifuszeset, m in t Szegeden. 

Akármennyire növekedtek is a megbetegedések 
az idén. járvány nincs, csak endémia van- 'Jár-
ványtan! tapasztalatai alapján meg meri koc-
káztatni azt a jóslatot, hogy szeptember köze-
pétől kezdve csökkenni fog a megbetegeáések 
száma- mert az időjárás hűvösre fordult- A 
szegedi tifusztórkép áttanulmányozása után 
meg lehet ál lapítani- hogy 

Szegednek abban a részében, amely 
városnak nevezhető, tehát a belvá-
rosban, aránytalanul kedvezőbb a 
helyzet, min t az ország bármely 
városában, mert itt egyetlen meg-
betegedés sem történt augusztusig. 

A megbetegedések száma tekintetében a vá-
ros körül épült telepek vezetnek' utánuk kö-
vetkeznek a ktilwirosrészek és csak azután a 
tanyák A tifusz ellen _a legeredményesebben 
akkor lehetne védekezni- ha Szeged egész 'te-
rületén megvalósítanák azokat az intézménye-
ket' amelyek egy várost várossá tehetnek A 
betegség arányszámát mindig kedvezőtlenné 
teszik a város körül keletkezett falnszerii te-
lepüléseké 

Tomesik professzor ezután a járványkórház 
kérdésével foglalkozott és megállapitotta. hogy 

a szfgrdi járványkórház egészség-
ügyi szolgálata egyáltalában nein 

mondható kielégítőnek. 

Magyarországon nincs még egy olyan város 
mondotta — amely ebből a szempontból 

ilyen -'fölró  helyen állna• mint Szeged Azt ia-


