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Február 22-től március végéig 
mindenkit beoltanak Szegeden 

tífusz ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) A múlt 

eví tífuszjárvány ideién többezer embert be-
oltottak tifusz ellen Szegeden és már akkor 
felmerült a terv. hogv a város területén az egész 
lakosságot kötelezően beolt iák. Most P á l f . v 
polgármester elrendelte, hogy 

február 22-től kezdve március 
12-ig bezárólag Ú jszeged. Felsövá-
ros, Rókus. Móraváros. Alsóváros, 
a feketeföldek és a telepek lakos-

ságát tifusz ellen oltsák be. 

Az oltásokon köteles mindenki háromszor 
megjelenni, egy-egy heti időközönkint A lázas 
betegek, továbbá a tüdő-, sziv-, vesebajban és 
asztmában szenvedők, a 2 éven aluli gyerme-
kek és 60 éven felüli egvének nem kötelesek 
magukat beoltatni, a betegség és a gyógvkeze-
lés azonban orvosilag igazolandó sz oltás he-
lyén. A hastífuszban 1930. óla átesett egyének 
mentesülnek az oltás alól, az oltás helyén 
azonban kötelesek ők is megjelenni és beje-
lenteni betegségük idejét. 

Az oltásról elmaradt egyének ellen 

kihágási eljárást indítanak. 

A polgármesteri rendelkezést megkapta a 
szegedi orvoskamara vezetősége is, amelv fel-
hivta valamennyi tagját, hogy tartsák magu-
kat szigorúan a rendelkezéshez. Az oltásokat 
magánorvossal is el lehet végeztetni, ebben 3Z 
esetben a védőoltást végző orvosnak a harma-
dik védőoltás megtörténte után igazolványt 
kell kiadnia arról, hogy az oltások megtörtén-
tek. Az igazolvánvt a védőoltásra kötelezeti 
személvnek el kell juttatnia a tiszti főorvosi 
hivatalba. 

A polgármesteri intézkedés egyelőre nem in-
tézkedik 

a belváros lakossásának kötelező 
beoltásáról. 

Értesülésünk szerint a tifusz elleni védőoltás 
alól nem fogiák kivonni a belváros lakosságát 
sem, hanem mivel ebben a városrészben arány-
lag legkedvezőbbek az egészségügyi viszonyok 
és a higiénia is jobb, csak később kerül sor a 
belvárosban lakók beollására. 

Izgalmas 
előz" meg a vasárnapi 
paprikás választást 

Az ellenzék tiltakozása az alkalmi hatósági biztosok kiküldése 
ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi paprikalermelő szövetség helyi bizottsá-
gainak tagjait, valamint a közgyűlési elektoro-
kat hetedikén választják meg a paprikalerme-
lők. A választási harc már hetek óla iart. A 
szövetség régi vezetősége természetesen listát" 
állított, de ezzel szemben ellenlislával indul a 
küzdelembe az ellenzék és a jelek szerint a 
választás az ellenzék teljes győzelmével fog 
végződni- Korom Mihály eddigi elnök működé-
sével a termelők többsége nincs megelégedve, 
aminek egyik főoka az. hogy Korom Mihály 
nem érezte Összeférhetetlennek elvállalni a 
Hangya értékesítő szervezetének elnöki tíszl-
ségét sem, pedig ez a szervezet nem a terme-
lők érdekeiért dolgozik. 

A szavazást öt körzetben bonyolítják le. A 
szövetség elnöksége arra kérle a polgármestert, 
hogy tekintettel a nagy izgalomra, minden 

szavazó körzetbe küldjön ki egy-egy városi 
tisztviselőt, aki — mint hatósági bizíos — el-
lenőrizheti majd a választást. A polgármester 
dr. K a t o n a István tanácsnokot bízta meg a 
választás lebonyolítására vonatkozó tervezet 
elkészítésével. Katona tanácsnok elkészítette 
a tervezetet, amelyről tudomást szerzett a pap-
rikaszövetség ellenzéke és pénteken délelőtt 
tiltakozását jelentette be ellene a polgármes-
ternél. A tiltakozásnak az az alapja, hogy Ka-
tona tanácsnok nem rendszeres és esküt telt 
városi tisztviselőket nevezett ki hatósági biz-
tosokká. hanem ideiglenes alkalmazottakat, 
már pedig — az ellenzék felfogása szerint — 
a választás pártatlanságát csakis eskiit telt 
rendszeres alkalmazottak ellenőrzése biztosít-
hatja. A polgármester megígérte, hogy meg-
vizsgálta a kérdést és megteszi a szükséges in-
tézkedéseket. 

A trafik és a drogéria 
nem versenytárs 

Elutasító Ilélel egy érdekes tisztességtelen uer-
senypetben 

t'A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
ogyben mondott ítéletet a napokban a kúria 
Ternovszlcy-tanácsa. A mult év tavaszán történt, 
hogy Segesváry Dezső szegedi droguista, a szegedi 
drogériások elnöke, alkalmazottaival különböző 

helyeken próbavásárlásokat végeztetett a drogé-
riák zárórálja után. Ezeknek a vásárlásoknak az 
yolí a céíjuk, hogy megtudja, vájjon a fűszeresek, 

trafikosok, borbélyok árusítanak-e este hét óra 
ulán olyan cikket, amilyeneket a drogérislák szok-
tak árusítani. A vásárlók megjelentek több helyen 
is és ahol kiszolgáltattak nekik záróra után ilyen 
cikkeket, az eredménjTől beszámoltak főnökük-
nek. Ezek után történt, hogy a Magyar Droguista 
Testület, mint felperes, tisztességtelen versenu 
címén feljelentést telt az illetők elien. 

A per tartama alatt az egyik Kárász-uccai tra-
fik kivételével mindegyik alperes kiegyezett a 
droguistákkal. A pert dr. László Adolf táblabíró 
tárgyalta és érdekes Ítéletében elutasította a dro-
guisták keresetet, elfogadva az alperesi védő, dr. 
Sebők Ferenc védekezését. A törvényszék megál-
lapította, hogy a trafik és a drogéria nem lekint-
he'" versenytársaknak. A drogérislák elsősorban 
gyógyszeráru kereskedők, akiknek szakmájába 
nem tartozik szorosan véve a zsilettpenge árusí-
tás, éppugv, mint ahogy a trafikéba sem tartozik. 
A törvényszék egyébként is az esetet jelentéktelen-
nek találta és ezokból is elutasította a keresetet. 
A tábla Currv-lanácsa az ítéletet helybenhagyta 
azzal, hogy a törvény,csak versenytárssal szemben 
ad jogvédelmet, ha a konkurrens cselekedete az 
üzleti tisztességbe ütközik. Megállapította a tábla 
azt is, hogy egy üzlet jellegét nem a mellékcikk, 
hanem a főcikk állapítja meg, már pedig sem a 
drogériának, sem a trafiknak nem a zsilettpenge, 
a főcikke. 

így került az ügy végső fokon a kúria elé, 
amely ezt az elvi jelentőségű ítéletet helyben-
hagyta indokainál fogva és a felperest kötelezte 
a költségek viselésére. 

0 felsőiparishofa 
visszakania Kálvária-téri 

épületét 
Május végéig befejezik az épület átalakítását 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
magyarország több ízben beszámolt azokról a 
tárgyalásokról, amelyek a város, a kamara, az 
iparügvi és kultuszminisztériumok között ab-
ból a célból folvtak, hogy a Kálvária-téri fel-
sőipariskola épülete rendelletésének végre át-
adható legven. Legutóbb, decemberben T a s -
n á d i - S z ü c s András vallás- és közoktatás-
ügyi államtitkár szegedi látogatása alkalmával 
kerültek szóba az átalakítással kapcsolatos 
kérdések, az államtitkár ígéretet tett dr. Rá 1-
fv József polgármesternek cs dr. T o n e l l i 
Sándor kamarai főtitkárnak, hogy meg fogja 
tenni a szükséges intézkedéseket, hogy az épü-
let legkésőbb az őszi tanév megkezdése alkal-
mával rendeltetésének átadható legven. 

Ennek eddig az volt a legfőbb akadálya, hogv 
nem volt tisztázva, ki viselje a_ körülbelül 
nvolcvanezer pengőre rugó átalakítási köllsé-
geket. A liáboru alatt a katonaság, a háború 
után nedig az egyetem tekintélyes átalakításo-
kat végeztetelt az énületen, amelyeket nagy-
részt vissza kell csinálni, hogv iparoktatási cé-
lokra alkalmas legven. ügy látszik, a vitás fe-
dezel kérdése önmagától megoldódott azzal, 
hogv az egész iparoktatás átment a vallás- és 
közoktatásügvi minisztérium hatáskörébe.^ En-
nek tulajdonítható, hogy a szegedi államépílé-
szeli bivafal megkapta az utasítást, hogy az 
átalakítást sürgősen haitsa végre. Befew^ési 
határidőül a kultuszminisztérium máius 81-.ét 
állapította meg. A munkálatok keresztülvitelé-
re vonatkozó tervek már készen vannak az ál-
lamépilészeli hivatalban 

Radê et és társai 
Szibériába deportálták 
Varsó, február 5. Hir szerint Radeket, Szokol-

nyikovot, Arnoldot és Stojolovot a möszkvai bör-
tönből katonai fedezettel Szibériába vitték kénv-
szer*-"'1,17 ára 

Be.varosí Mozi Ma és miüdonüap 

A lepna^yobb művészi élmény I , 

P O L A N E G R I 
eevetlen ezidei filmja 

MOSZKVA-
SANGHAI 

Esry asszonyi s?iv drámája. Az eredeti k o z á k -
kórus Se r re Jaro*( vezényletével kHzremiiködik 

Széchenyi Mozi Ma és mindennap 

Szeteczky, Csortos, Uray 


