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vasolja- hogy addig is, aimig a súlyosabb prob-
lémák megoldására bum kerülhet sor, a város 
szorgalmazza most a fertőzőkórház felállítá-
sát» amihez éppen a mai helyzetben inkább 
nyerhetne állami támogatást- Megállapította ez-
után a megbetegedések adataiból azt is> hogy 

a fertőzést nem a tej, hanem a sze-
métből felszedett és elfogyasztott 

gyümölcs terjeszti, 

Dr Purjesz Béla professzor elismeréssel ál-
lapította meg, hogy a tiszti orvosi kar és a vá-
ros orvosi kaira általában mináen tífusz-esetet 
felderített• Igen helyes lenne, ha a főorvosi hi-
vatal minden héten sokszorosított Vérkénen 
közölné a gyakorló-orvosokkid a megbetegeáé-
sek számát és h&yét> mert igy megkönnyítené 
a védekezést éppen ugy, mint a fertőző helyek 
felkutatását- A járványkórház kérdésében tu-
lajdonképpen fogalomzavar uralkodik, mert 
Szegeden nem csak idrványkórházra van szük-
ség, hanem fertőző kórházra is- A leghelyesebb 
megoldásnak azt tartaná- ha a kórházat bővi-
tenék ki fertőző osztállyal- A tifuszmegbetiege-
dések idejére a leghelyesebb lenne, ha a sze-
gényházat ürítené ki a város ós használná fer-
tőző kórházul-

Dr- Engel Rudolf tanár megállapította, hogy 
ha kedvező is az idei tífusz halálozási arány-
szám, a betegséget enyhének nem lehet nevez-
ni, sőt a tapasztalatok szerint 

a betegség lefolyása az idén súlyo-
sabb, lassúbb, mint az előző évek- 1 

ben volt. 

Sok az elhúzódó betegség- sok a deliriumos be-
teg- Éppen a klinikán történt meg, hogy az 
egyik beteg áeliríumában leütötte az dpoiónő-
vért és aztán kiugrott az ablakon• Rusznyák 
professzor neveben felajánlja a városnak azt 
a megoldást, hogy a klinika fölvesz mindtn 
súlyos tituszbeteget, ha a gyógyult, de még 
fertőző betegeket átveszi a városi kórház- vagy 
a járványkórház- A betegség ugyanis tiz-ti-
zennégy napig tart- de a rekonvalescenszbete-
gek ezután még három-négy hétig fertőznek, 
bár nem szorulnak kezelésre-

A tiszti főorvos ingerülten szólt közbe- hogy 
ezt az ajánlatot casak akkor fogadhatja el a vá-
ros, ha a klinika férőhelyei fölött a főorvosi 
hivatal kap rendelkezési jogot-

— A főorvos ur félreértette az ajánlatomat 
~ mondotta mosolyogva dr- Engel Rudolf —» 
ismétlem- hogy mi szivesen fölveszünk minden 
súlyos esetet, ha tőlünk átveszik a rekonva-
leszcenszeket-^ 

A főorvos ismét hangosan tiltakozott, pedig 
jobbról is- balról is igyekeztek megmagyaráz-
ni. hogy ebben az ajánlatban semmiféle presz-
tizssérelem nem rejlik- A főorvos csak nehezen 
és sokára nyugodott meg-

Dr- Szlávik Péter 

az azonnali és a legszigorúbb el-
különítés 

szükségességére h'vta fel a hatóságok figyel-
mét- Helytelennek tartja, hogy a tiszti orvosok 
a lakás nagysága alapján döntik el, szükség 
van-e a beteg kórházi kezelésére- A legtöbb 
esetben a nagyobb lakásban sem különíthető 
el megnyugtató módon a beteg- A járvány-
kórházat mai helyzetében alkalmatlannak tart-
ja• Tudomása szerint megtörtént a múltban. 

hogy két vörhenyben megbetegedett gyereket 
helyeztek el a járványkórházban, ahonnan az-
után tífusszal tértek haza-

— Ez nem áll! — kiáltotta a főorvos- Nem 
ott k&pták meg a tífuszt, akkor nem is volt 
tífuszos beteg a járványkárházban-

Több felszólaló nem jelentkezett- az elnöklő 
polgármesterhelyetfces az elhangzott felszólalá-
sokból megállapította, hogy a hatóság intézke-
déseit a bizottság jóváhagyólag és helyes'és-
sel vette tudomásul- a mai helyzetben különö-

sebb további intézkeáéseket nem kiván> nem 
kívánja, az iskolák nyári vakációjának mer 
hosszabbítását sem• A város hatósága mindent 
el fog követni a járványkórház kérdéséinek mi-
előbbi megoldása érdekében- Erre azonban a 
jövő évnél hamarabb nem igien kerülhet sor-

Bejelentette végül a polgánrnesterhelyettes. 
hogy a bizottság mindaddig, amig megbetege-
dések lesznek. permanens üléseket tart és min-
den kiilön meghivó nélkül minden szombaton 
összeül 

Egészségügyi szempontok sürgetik 
a Szent István-tér rendezését 

„4 tér: tófenék, amelyen záporesők utón csónakázni lehel", — 
mondja dr. Kovács József indítványa 

(A Délmagyarország munkatársától) Dr. 
K o v á c s József egészségügyi főtanácsos tör-
vényhatósági bizottsági tag érdekes indítványt 
nyújtott be a törvényhatóság szeptemberi köz-

Í;yüiésének napirendjére. Indítványában fofj-
alkozik a Szent István-tér rendezésének ügve-

vel, amelyről legutóbb több alkalommal is be-
számolt a Délmagyarország és amely legutóbb 
a hatóságokat is foglalkoztatta a piacrendezés 
problémájával kapcsolatban. Dr. Kovács Jó-
zsef indítványát most közegészségügyi szem-
pontokkal indokol ja meg és ez ad a kérdésnek 
ma, a tífusz- és vérhasmegbetegedések számá-
nak fokozatos emelkedése idején különös ak-
tualitást. 

Az indítvány igy hangzik: 
„Indítványozom, hogy vétessék programba és 

a legközelebbi közgyűlés határozza el, hogy a 
Szent István-teret as inségmunka keretében tel-

elteti, csatornáztatja és parkiroztátjs. A műit 
század közepén München volt Európa egyik leg-
egészségtelenebb városa, ahol a tifuszmegbetege-
dések napirenden voltak. Pettenkoffer egyetémt 
tanár kimutatta, hogy annak talajfertőzés é« a 
hiányos csatornázás az oka. Csatornázással javí-
tottak a helyzeten. 

A Szent István-tér: tófenék. Záporesők után 
csónakázni lehet rajta. Állandóan fertőzött, pedig 
ott van a városnak egyik legszebb építménye, a 
víztorony, amelynek az erkélyét arra akarják mél-
tatni, hogy a városba eliátogató idegenek a város 
perspektívájában is gyönyörködhessenek Most, 
hogy a tifusz- és vérhasesetek száma horribilis 
módon felszaporodott, parancsoló kötelességünk, 
a fertőző betegségek ellen való védekezés. Meg va-
gyok róla győződve, hogy polgármester ur indít-
ványomat magáévá teszi és pártolólag terjeszti 
a közgyűlés elé." 

Szeged, 
a feledékenység városa... 

(A Délmagyarország munkatársától) Arány-
lag sehol sem lakik annyi feledékeny, szóra-
kozott ember, mint Szegeden- Nincs olyan nap, 
hogy valami Ilyen talált tárgyat be ne szol-
gáltatnámak a rendőrségre a becsületes megta-
lálók- Ebből is következik- hogy Szeged a be-
csületes megtalálók városa ís- Ez azonban 
nem egészen igy van, mert jóval több tárgy 
vész el> mint amennyit beszolgáltatnak- Értéke-
sebb tárgyakat például alig visznek be a rend-
őrségre, leginkább az olyan tárgyakat adják át 
a rendőrségnek- amelyeknek a megtaláló 
aimugysem venné hasznát- A rendőrség folyo-
sóján kifüggesztik a talált tárgyak jegyzékét-
Ebből megállapítható, hogy főleg a villamoso-
kon szórakozottak az emberek- A legtöbb tár-
gyat ugyanis itt hagyják el az emberek- Azután 
következik- mint lelőhely- a törvényszék- az 
adóhivatal, a posta- Szinte fantasztikus, hogy 
mi mindent tudnak elveszíteni- A legnagyobb 
számmal a pénztárcák, retikülök, e^-^k, szem-
üvegek szerepelnek- na meg a női keztyflk-
Női keztyüt minden nap találnak például - Vil-
lamosban találtak nemrégiben egy fénykénező-
gépet- fürdőruhát, női fehérneműt- sapkát, légy-

papírt, spárgát, kefét, kulcsot, bélyeget, zseb-
kendőt- törülközőt, sőt még zoknit, harismyatar 
tőt i6- A törvényszékről leánykaruhát. fejken-
dőt- gyermeki riget, kendőit szallagot szolgál-
tattak be- De ezenkívül rengeteg más tárgyat 
ls őriznek a rendőrségen- Igy szőrmét, forgó-
pisztolyt, pumpát, olvasót- szobrot, kerékpár 
vázat, gyerekkocsit és parókát •»• Valaki- aki 
a haját veszítette el • • • 

Arcnepes igazolva*, diákigazolványba 
fényképeket legolcsóbban 
t l U A f t l V I l í n y k é p é t z Wé l í l t , Ken« Mtri-
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