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dositották azonban a Miskolczy-féle tervezet-

nek azt a rendelkezését is, hogy a másodfokú 

rendőrhatóságok, vagyis főkapitányságok Győr-

ben, Temesvárott, Fiúméban, Kassán, Debrecen-

ben és Kolozsvárott állíttassanak föl, hanem 

ahelyett épen a szegedi és nagyváradi rendőr-

főkapitányok javaslatát elfogadva, azt állapi-

tották meg — ós ezt igy is terjesztették a 

miniszter elé, — hogy rendőrfőkapitányságok 

mint másodfokú rendőrhatóságok minden királyi 

ítélőtáblai székhelyen állíttassanak föl a táblai 

területre kiterjedő hatáskörrel. Szeged tehát a 

miniszterhez benyújtott tervezet szerint igenis 

főkapitányi székhely lesz és fölötte, rendőri 

szempontból, más fórum, mint a belügyminisz-

térium rendőri osztálya, nem áll. 

Csak az a kérdés, hogy egyáltalán lesz-e az 

államosításból valami. És ha igen, mikor. Nyil-

vánvaló, hogy az az ötven szakaszos javaslat 

még eddig rendkívül sok módosításon és külö-

nösen kibővítésen fog átmenni. Nagyon nehéz 

megvonni a határvonalat a rendőrségi és bíró-

sági, másrészről a rendőrségi és többi közigaz-

gatási hatáskör között. 

A Miskolczy-féle törvénytervezetet a vidéki 

rendőrkapitányok küldöttsége átadta Tisza Ist-

ván grófnak is, aki szombaton délelőtt a kép-

viselőházban a belügyi tárca költségvetési vi-

tája során, többek közt érdekesen fejtegette 

a vidéki rendőrségek államosításának sürgető 

voltát: 

— Óriási haladást jelentene — mondotta 

Tisza — a magyar közigazgatás javítása szem-

pontjából a városi rendőri szolgálatnak államo-

sítása. Akármely oldalról nézzük meg a kér-

dést : akár általános közbiztonsági ós közrendé-

szeti szempontból, akár, fájdalom, ma is még 

meglehetős rossz helyzetben levő, de kivált 

egy, a múltban megérdemelt rossz hirnóv alatt 

nyögő erkölcsrendószetünk szempontjából, akár 

politikai rendészet szempontjából, t. i. bizo-

nyos nemzetiségi vagy szociálisztikus tenden-

ciákkal szemben való állami küzdelem szem-

pontjából vizsgáljuk a kérdést, mindenki, aki 

ebben az országban gyakorlatilag foglalkozott 

már rendészeti ügyekkel, tudni fogja azt, hogy 

minő tarthatatlan és minő mizériák forrása a 

mai helyzet. Minden egyébtől eltekintve — hogy 

a rendőri hatóságok kisebb területekre vannak 

széjjeltagolva és hogy ott a kellő egyöntetűség 

és a kellő kontinuitás hiányzik — azt gondo-

lom, egyik gyorsan végrehajtható föladat volna 

a városi rendőrségnek államosítása. 

Uj Dveadnouyht-rende lés . Bécsből jelentik: 
A Neues Wiener Tagblatt jelenti, hogy a hadi-
tengerészet tegnap egy Dreadnoughtnak, két 
cirkálónak és hat torpedójármünek a Danubius-
nál való megrendelését irta alá. A páncél és 
egyes más alkatrészek a megrendelésben nem 
szerepelnek. A rendelés értéke hatvan-hetven 
millió korona. A Danubius átalakítására, illető-
leg kibővítésére vonatkozó munkálatok már 
megkezdődtek. 

Ter jed az a l b á n l á z a d á s . Szalonikibó'l je-

lentik: Dibreból nagyon aggasztó hirek érkez-

nek. Az arnoták, kiket a malisszorok maga-

tartása főlháboritott, készülnek rá, hogy a föl-

keléshez csatlakozzanak. A lakosságot minden-

felé agitátorok izgatják, kik nagy számmal 

járják be egész Albániát és arra tüzelik a la-

kosságot, hogy álljon boszut azokért a kegyet-

lenségekért, melyeket Torgut Sefked pasa csa-

patai a mult esztendőben elkövettek. Máris 

bandák járják be a vidéket és behatolnak 

azokba a helyiségekbe, melyeknek csak kis 

helyőrségük van. A kormány a kossovoi kerü-

letben behívja a tartalékosokat. A malisszo-

roknak, kik Tuzyt bevették és ott sok katonát 

lemészároltak, Skutari ellen támadásra készül-

nek. Skutariban a hatóságok az összes hü mo-

hamedánokat fölfegyverezték, hogy a támadást 

visszaverhessék. 

Több ezer trachomásbeteg 
minden gyógykezelés nélkül. 
— Statisztika a s z e g e d i t a n y á k r ó l . — 

(Saját tudósüónktól.) A szegedi főorvosi 

hivatalba szombaton érkezett be a külterü-

leti orvosok jelentése március hónap köz-

egészségügyi állapotairól. A jelentések, ame-

lyek beszámolnak részletesen mindarról , 

ami a közegészségügyet érinti, olyanok 

min t máskor, valami különösebb, jelentősebb 

eseményről nem igen emlékeznek meg. 

Faragó Ödön dr, Szeged város kiváló tiszti 

főorvosa az azokban foglalt adatok fölhasz-

nálásával késziti el most a közigazgatási 

bizottság elé kerü lő rendes havi jelentését, 

amelyet mindenkor hozzászólás nélkül vesz-

nek tudomásul a bizottság tagjai. 

Van ebben a jelentésben két szám. Évek 

óta mindegyik jelentésben benne volt ez a 

ké t számadat, amely talán föl sem t ün t ed-

dig és csak hozzáértők tudják, milyen jelen-

tőséggel bir. Évek óta — jelentéktelen el-

téréssel — arról számol be a tiszti főorvos 

jelentése, hogy Szeged külterületén kéteser-

hétszdzhatvanegy trachomabeteg van nyil-

vántartásban, ezek közül azonban csak lid-

romszázhatvanütöt gyógykezelnek. 

Szeged közál lapotainak nagyon elszomo-

rító képét nyú j t j ák ezek az adatok. Arró l 

beszélnek, hogy emberek ezreiről tudják, 

hogy veszedelmes, ragályos betegségben 

szenvednek, — de elenyészően kis százalé-

kot képesek csak gyógykezelni az orvosok. 

Tisztán lát juk Szeged külterületének egész-

ségügyi viszonyait: sok száz gyógykezelés 

nélkül való fertőző beteg veszélyezteti a 

többiek egészségét és sok száz, több ezer 

magyar ember lesz munkaképtelen azért, 

mert különféle okok miatt nincs mód arra, 

hogy a betegeket gyógyítsák az orvosok. Igy 

pusztul a nép, az a nép, amely erőssége a 

magyarságnak és amelyet még nem világo-

sítottak föl kellőképen arról, hogyan mi-

képen védekezzék a trachoma ellen. 

Kettőezerhétszázhatvanegy trachomás be-

tegről tudnak a statisztikai k imutatások. Ez 

az összeállítás azonban mintegy tiz-tizenöt 

évvel ezelőtt készült, — azóta pedig sok minden 

megváltozott. Többen meggyógyu l t ak— ezek-

ről tudnak az orvosok — azonban az ujabb 

esetek egyrésze bizony csak akkor kerü l 

nyilvánosságra, ha a betegség már nagyon 

előrehaladott stádiumban van és k i tudja, 

mennyi azoknak a száma, ak ik lappangó 

trachomájukkal veszélyeztetik a tanyai em-

berek egészségét ? ! 

Az alábbi részletes tudósí tásunk Faragó 

Ödön főorvos ós a külterület i orvosok ren-

delkezésére álló adatok alapján készült. 

Szomorú adatok ezek és hogy most nyil-

vánosságra kerülnek, talán illetékes helyen, 

ahol eddig is nagy jóakarattal , de — sajnos 

— kevés rendelkezésre álló erővel kezelték 

ezt a kórdóst, tesznek valamit, hogy az 

Alföld népét ettől a veszedelemtől meg-

mentsók. 

(Miért nem gyógyítanak.) 

A külterületi orvosok csak azokat a trachomás 

betegeket gyógyítják, akik az orvosi lakhoz, 

vagy az úgynevezett trachoma rendelő helyhez 

közel laknak. Elenyészően kevés ezeknek a 

száma. Vannak Szegeden kapitányságok, ahol 

egyáltalában nem gyógykezelik a betegeket. Nem 

az orvosok hibájából történik ez igy, hanem 

azért, mert a kültorületi orvosok, akiknek óriási 

kiterjedtségü a területük, nem bírnak annyi 

idővel, hogy valamennyi trachoma beteget gyógy-

kezeljék. 

Még azokat a betegeket is, akik közel laknak 

az orvosi lakhoz, vagy a rendelőhelyhez, rend-

szertelenül tudják csak gyógykezelni. Ennek 

maguk a betegek az okai. Télen, amikor nagy a 

hideg, nyáron, amikor aratás van, nem megy 

el a beteg az orvosi rendelésre. 

Az ujabb fertőzésekről csak akkor vesz tu-

domást az orvos, amikor már a baj nagyon 

előrehaladott és azt a beteg maga is észre-

veszi. Akkor jelentkezik esetleg az orvosnál, 

ha ugyan nem kuruzslóhoz vagy javasasszony-

hoz megy el. Az orvos konstatálja a bajt, állan-

dóan azonban nem képes kezelni a beteget, 

mert az olyan távol lakik az orvoshoz, hogy 

nem járhat el a rendelésre. A munkával agyon-

terhelt tanyai orvostól, aki egymaga hatezer 

lélek egészségére vigyáz, igazán nem lehet kí-

vánni azt, hogy egy — tiz-husz kilométerre 

lakó — beteg miatt huszonnégy érát is föl-

áldozzon. Erre képtelen, hiszen jóformán alig 

van szabad ideje. 

Rendszeres vizsgálatokat csak az iskolában 

tartanak. I t t minden hónapban megvizsgálják 

a tanulókat ós ha észlelnek egy-egy esetet, 

akkor a gyereket hazaküldik, a hozzátartozó-

kat figyelmeztetik arra, hogy mennyire vesze-

delmes betegség a trachoma, de egyéb nem tör-

ténik. Azon egyszerű oknál fogva, mert mást 

nem tud tenni az orvos. 

(Egy kis statisztika.) 

Érdekes statisztikát állítottunk össze Sze-

ged külterületének trachomaviszonyairól. Az 

adatok hitelesek, hisz maguk a külterületi or-

vosok bocsátják azokat a rendelkezésünkre. 

Nem teljes az összeállítás, mert a legutóbbi 

esztendők adatait nem ismeri senki, azon egy-

szerű oknál fogva, mert ezekről az esztendőkről 

egyáltalában nincsenek adatok. Tiz-tizenöt év-

vel ezelőtt vizsgálták meg a tanyákat, azóta 

nem volt általános szemvizsgálat. Erre az or-

vosok nem érnek rá. Akkor még voltak állami 

trachomaorvosok, ma már nincsenek ós a kül-

területi orvosoknak nincs idejük arra, hogy 

ilyen nagyobbszabásu vizsgálatot tartsanak. 

A feketeszóli orvos, Kuti Elek dr hatvan 

trachoma-beteget kezel. Az ö kerületébe tartozik 

Domaszék, Röszke, Szentmihálytelek is, de en-

nek a három kapitányságnak a sok betegét egy-

általában nem, vagy csak nagyon kis mértékben 

kezelik. 

Berkes Dezső dr a kerületébe tartozó kettő-

százhuszonkilenc trachomás beteg közül hetven-

ötöt gyógykezel. Mórahalom úgynevezett Nagy 

István részén ós Nagyszóksós alsókeleti részén 

a sok száz betegek nem kezelik, mert azok több 

óra járásra laknak az orvosi laktól. 

A csorvai kapitányságban százhatvanhárom 

beteg közül hetvenkettőt kezel Gáspár Ignác 

dr. A Rózsajárás nyolcvanhét és Zákány három-

százkilenc betege közül csak hat részesül orvosi 

gyógykezelésben. Ennek a hat betegnek a tra-

chomáját annak idején a sorozásnál konstatál-

ták ós ott utasították őket arra, hogy gyógy-

kezeltessék magukat. 

Léderer Ignác dr ós a két felsőtanyai orvos: 

Reiniger Hermann dr és Erlitz János dr szaty-

mazi kerületében teljesen hasonlóak a viszonyok. 

I t t is a betegek százai lesznek kenyérkereset-

képtelenekké és veszélyeztetik a többiek szeme 

világát azért, mert kevés az orvos. Ez az egyetlen 

oka ennek a borzalmasan elszomorító állapotnak. 

(A rendelő helyek.) 

A trachomás botogeket az orvosok a saját laká-

sukon kivül még úgynevezett rendelő helyeken 

is kezelik. Minden orvosi kerületben a szük-

séghez képest egy-három iiyon rendelőhely van. 

Persze nem orvosi műszerekkel fölszerelt helyi-

ségek ezek, hanem közönséges egyszerű tanyai 

szobák, amelyek a legtöbb esetben néni alkal-

masak a célra. 

A kincstár évi harminc koronát fizet egy-egy 

ilyen szobáért, amelyek rendszorint lakószobául 

szolgálnak és csak az orvosi rendelés ideje alatt 

rendelőszobák. 

Minden héten kétszer: hétfőn és pénteken 

reggel van ezeken a lielyoken rendelés. Ekkor 

megjelennek itt azok a betegok, akik közel 

laknak a rendelőhelyekhez. Ezeket azután gyógy-

kezelés alá veszi az orvos. A legtöbb esetben 

azonban sokan hiányzanak. Azok, akiknek 
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