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Tovább terjed 
a tífusz és a vérhas 

Többezer embert beoltottak már tifusz ellen Szegeden 

Költözködik a főorvosi hivatal 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
geden óe a környéki városokban újból terjed a 
tifusz és a vérhas. Ez arra készteti az egész-
ségügyi hatóságokat, hogy fokozottabb mér-
tékben hajtsák végre a fertőző beteeségek el-
leni óvóintézkedéseket. Tömegesebb tifusz-meg-
betegedés a Somogyi-telepen fordult elő és 
ezért a telepen eddig már több. mint ezer em-
bert oltottak be tifusz ellen. Szórványosan for-
dult elő tifusz-megbetegedés a város belterü-
letén is és 6zámos helyen végrehajtották már a 
kötelező tífuszoltást. Eddig többezer embert 
oltottak be Szegeden, naponta tömegesen je-
lentkeznek a tiszti főorvosi hivatalban, hogy 
beoltassák magukat. Mire elérkezik a tifusz 
nagyobb elterjedésének időszaka, már legalább 
Ötezer ember lesz Szegeden tifusz ellen beoltva. 

Terjed a vérhas is a városban, de főkép a 
tanyákról jelentenek be tömegesebben vérhas-
megbetegedést. A tifusz- és a vérhasjárvánv 
azonban még nem érte el a tetőpontját, de a 
jelek 6zerint az idei járvány alatta marad a 
tavalyinak. 

— A járványos megbetegedésekről különben 
dr. Sajó Lajos tiszti főorvos a következőket 
mondotta a Délmagyarországnak: 

— A tifusz-, a vérhas- és a gyermekparalizis 

megbetegedések az idén nem fordultak elő olyan 
tömegesen, mint például a mult évben. A meg-
betegedések szórványosak és kilátás van arra, 
hogy az idén, az őszi hónapokban a járvány 
sem fog nagyobb méreteket ölteni. 

— Ügylátszik — mondotta nevetve az uj 
tiszti főorvos — a járványok az idén meg-
ijedtek a közegészségügy államosításától, mert 
mással igazán nem tudom indokolni, hogy ez-
évben kedvezőbb a helyzet a fertőző megbetege-
dések terén. 

A tiszti főorvosi hivatal egyébként költöz-
ködik. Az államosítás folytán szükséges volt 
a hivatal személyzetének szaporítása, az admi-
nisztráció kibővítése ós ez szükségessé tette a 
hivatal kibővítését is. A bérház második eme-
letén működött már évek óta a főorvosi hiva-
tal, most majd a. Tábor-uccai városi bérház 
harmadik emeletére helyezik át, ugvanabba az 
épületbe, ahol az adóhivatal működik. Négy-
szobás lakást enged át a város a főorvosi hi-
vatal részére, ahol a tiszti főorvoson kivül, 
négy előadó, egy irodatiszt és egv egészségőr 
dolgozik majd. A »Tábor-uccában is ideiglenes 
lesz a főorvosi hivatal elhelyezése, később egvik 
városi bérházban a földszinten, vagv az első 
emeleten jelöltek ki helyet a számára. 
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UJult erővel folyik 
a véres polgárháború 
Spanyolországban 

Győzelmeket és veszteséseket Jelentenek mindkét 
oldalról 

Páris, szeptember 1. Palma de Malonca rá-
dióállomásának jelentése szerint a kormány-
csapatok a partvidéken súlyos, megsemmisítő 
vereséget szenvedtek. A felkelők üldözik a me-
nekülő kormánycsapatokat. 

Irun bombázása ma reggel teljes 
erővel megkezdődött. 

Hat támadó repülőgép kétezer méter magas-
ságban keringett a város felett ée öt-tíz per-
ces megsemmisítő bombazáport zuditott a vá-
rosban lévő kormánycsapatokra. A kormány-
csapatok tüzérsége is erélyes akcióba lépett. 

A Daily Express spanyolországi levelezője 
ezerint a spanyol kormány voltaképpen nincs 
többé. A madridi minisztériumok már nem urai 
a helyzetnek s minden hatalom a forradalmi 
bizottságok kezeiben van. 
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a Prófétában 1 
i Szent Isiván világos v. barna | 

sör 
1 pohár . . 24 lilf. § 
1 korsó . . 40 fitl. 
Esténként Sánlha Lajos énekel. | 

Az Havas Iroda külőntudósitója jelenti, hogy 
Irun bombázásának — az eddigi jelentések 
szerint — mintegy 20 ház esett áldozatul. A 
bombázásnak sok halottja és sebesültje van. 

Amilyen váratlanul kezdődött, éppoly hirte-
len ért ma délelőtt véget a felkelők gépeinek 
légi támadása. Egy óra leforgása alatt több, 
mint 250 hatalmas bomba zudult Irun városá-
ra. A légi bombázás alig fejeződött be, midőn 
a felkelők Iruntól délre Marcila közelében gyil-
kos tüzelésbe kezdtek a kormánycsapatokkal. 
A kormánycsapatok állandóan végigsepertek 
gépfegyvereikkel a támadók első vonalán. 

V?d erőve' . . . 
Páris, szeptember 1. A francia-spanyol ha-

tárról érkező táviratok szerint Irun körül a ko-
ra délutáni órákban vad erővel folyt tovább a 
harc. 

A Paris Soir haditudósítójának jelentése sze-
rint a felkelők tüzérségi oltalma alatt kissé 
előrenyomultak, de a Kormánycsapatok elke-
seredetten védekeznek. Helvenkint alig 25 mé-
ter távolságból folyik a heves gépfegyverpár-
baj. 

Bilbaói távirat szerint a felkelők hat gépből 
álló légi osztaga 40 bombát dobott St. Marcila 
erődre. 

Gibraltári jelentés szerint a felkelők egv 
másik hadoszlopa folytatja előnvomulását 2V 
ledo felé ós meg akarja támadni az Alkazart 
körülzáró kormánvesapatokat. 

Egy másik jelentés szerint 

Mola tábornok 20 ezer főnyi kato-
nával döntő támadásra készül Mad-

rid ellen 

Londonból azt jelentették kedden. Hogy ae 
angol fővárosból elindult öt repülőgép egy ka-
pitány vezetésével, hogy a kormanvcsapatok 
mellett harcoljon. 

Az északkeleti frontról a kormány sikereket 
jelentett kedden délelőtt. 

A toledói harcok 
Rabat, szeptember 1. A sevillai rádióállo-

más megerősíti a felkelő csapatok toledói győ-
zelmének hirét. A kormánycsapatok mintegy 
500 halottat vesztettek. A csata három napig 
tartott és a felkelők sok hadianyagot zsákmá-
nyoltak. 

Tizenöt lázadó pilótát 
kivégeztek 

A sevillai rádió a következő közleményt adta 
le: Barcelonában 15 pilótát kivégeztek", mert 
megtagadták a kormánynak az engedelmessé-
get. Ganga Detinea előtt heves harc után a kor-
mánycsapatok vereséget szenvedtek. A sok ha-
lotton kivül a harcoknak rpég 600 sebesült ál-
dozata van a marxista milícia között. 

Mola tábornok nem tárgyal 
Hendaye, szeptember 1. A burgosi kormány 

a leghatározottabban megcáfolja azt a hírt. 
hogy Mola tábornok tárgyalásokat folytatott 
francia földön a spanyol kormány kiküldöttjé-
vel. Mola tábornok nem hagyta el Valladolidot, 
ahol előkészíti a Madrid elleni támadást. 

Kicserélik a foglyokat T 
Páris, szeptember 1. Hendayeban megkezdett 

diplomáciai tárgyalások tovább folynak. 
A Le Figaro ugy értesül, hogy a titokban 

folyó tárgyalások színhelyét St. Jean de Louz-
ba tették át. Kilátás van arra, hogy mindkét 
hadviselő fél hozzájárul egy közös nyilatkozat-
hoz, ami mindenekélőtt a letartóztatásban Iev5 
egyének kicserélésére vonatkozik. Emellett 
mindkét részről bizonyos kötelezettségeket is 
vállalnának. Mindkét fél kötelezné magát, hogy 
a műkincseket megoltalmazza. 

A túszok 
Páris, szeptember 1. A Paris Soir le punsari 

különtudósitójának jelentése szerint a mar-
xista csapatok Guadalupe erőd!>en fogva tartott 
túszokat tegnap átszállították Irunba. Mint tú-
szok mind a hadbíróság elé kerülnek és mint 
az esti órákban híre terjedt, a felkelők nagy 
részét halálra ítélték. 

Lefoglalt 
fegyverfzállitmány 

Páris, szeptember 1. A Tcmps jelenti a fran-
cia—spanyol határról: 

— Vasárnap este Aix les Tergesben csend-
őrök feltartóztattak egy tehergépkocsit, amely 
fegyvereket szállított a spanyol népfront szá-
mára. A tehergépkocsi négy utasát őrizetbe vet-
ték, a kocsirakományt pedig lefoglalták. 

A spanyol kormány 
Mexikóból kap fegyvert 

Mexikó, szeptember 1. A szövetségi parla-
ment ülésén C a r d e n a s elnök többek kőzött 
kijelentette, hogy a spanyol kormány követe 
engedélyt kért Mexikóból a Spanyolországba 
irányuló fegyverszállításra. A mexikói kor-
mány hozzájárult a spanyol nagykövet kérel-
méhez. 

A helyzet változatban... 
Burgos, szeptember 1. Tegnap éjjel a nem-

zeti csapatok vezérkara a következő hivatalos 
közleményt bocsájtotta ki a sajtó rendelkezé-
sére: 

Belvárosi Mezi Szerdán és csütörtökön 

EMBER A HIO ALATT 
Csortos, Lázár Mária, Kiss Ferenc 5, 7, 9 

Széchenyi Moll Szerdán és csütörtökön 

FELSŐBB PARANCS 
Kémtörténet. Fősz. KARL LUDVIO DICL 


