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Koleraesetek az országban. 
— Délvidéki községek veszedelme. — 

(Saját tudósítónktól.) A belügyminiszté-
rium ma a következő jelentést teszi közzé: 
A temes vármegyei Palánka községben au-
gusztus 24-én Petkovics György, Popov Lá-
zár és Petrovics Márk odavaló lakosok kole-
ragyanusan megbetegedtek és közülök Pet-
kovics György és Popov Lázár még aznap 
meg is halt. A bakteriológiai vizsgálat mind 
a három estiben ázsiai kolerát állapított meg. 
A hatóság a betegség elszigetelésére minden 
intézkedést megtett. Az intézkedés ellenőr-
zésére, valamint ,a belügyminisztériumból 
közegészségügyi felügyelőt küldött ki. Au-
gusztus 27-én Palánka községben Petkovics 
Angelina szintén koleragyanusan betege-
dett meg és a bakteriológiai vizsgálat ebben 
az esetben is ázsiai kolerát állapított meg. A 
bács-bodrog vármegyei Csurog községben 
augusztus 17-én Maraci Feri nevü hét éves 
gyerek koleragyanusan megbetegedett és 
28 -án meghalt. A vizsgálat ez esetben is ázsiai 
kolerát állapított meg. Az intézkedéseket 
Csurog községben közegészségügyi felügyelő 
ellenőrzi. 

A temesmegyei kolera ,aktái tehát ujabb, 
de annál kevésbé örvendetes irattal szaipO'-
rödtak. Tegnap Feldmarm dr. békésgyulai 
közkórházi főorvos táviratban jelentette a te-
mesmegyei alispánnak, hogy Popov Lázár, 
Petkovics György és Petrovics Márk palán-
kai lakosok betegsége — kolera. A két első 
már meg is halt, a harmadik javulófélben 
van. 

A Délmagyarország temesvári tudósító-
ja beszélgetett Bechnitz Sándorral, Temes 
vármegye főorvosával, aki most állandóan 
a kolerás Palánkán tartózkodik. A főorvos a 
következőket mondotta a palánkai kolerá-
ról: 

— Az eddig előfordult néhány eset nem 
tekinthető járványnak, amennyiben közvetet-
ien fertőzésről eddig egyetlen esetben sem 
lehetett szó. Az viszont valószínű, hogy 
mindegyik megbetegedés csirája egy forrás-
ból való. A forrás valószínűen a Duna, vagy 
'talajátszivárgás utján a kutak vize. Az első 
koleraeset Palánkán akkor fordult elő, ami-
kor a viz elérte a községnek tőle két kilomé-
terre fekvő határát. Szerbiából vagy Romá-
niából semmiesetre sem történhetett behurco-
lás. 

— Egyébként minden intézkedés megtör- ' 
tén.t. Palánkát járványbizottsági kerületekre 
osztottuk. A falu megbízható és intelligens 
elemeiből bizottságot 'szerveztünk. Ki-ki na-
ponta kétszer bejárja a maga kerületét és ha 
bármilyen megbetegedést talál, rögtön je'en-
ti a községházán. A lakosok pontosan végre-
hajtják az orvosi utasításokat. Néhány ku-
tat elzártunk, ezekből .nem iszik senki. A pa-
iánkaiak a szabadon hagyott kutak vizét for- . 
ralják. 

Még tegnap uj koleragyanus megbetege-
dést jelentettek Palánkáról. Gaitovics Dobra 
földműves koleragyanus tünetek között rosz-
szul lett és nagy kinek között még az éjjel 
meghalt. Környezetét és lakását fertőtlenítet-
ték. Hogy kolerában, halt-e meg, még nem 
lehetett megállapitani. 

Csongrádmegyében szintén történt egy 
koleragyanus megbetegedés, még pedig 
Csongrádon, ahol Bocsik Istvánné tegnap ko-1 
leragyanus tünetek között megbetegedett. A 
hatóságok minden óvóintézkedést megtet-
tek. 

Megrendült Delcassé állása. A Berliner 
Borsén Kurir-nak jelentik Pétervárról, hogy 
Delcasséndk Pétervárról való elutazását a be-
avatott körök Delcassé lemondása első jelé-
nek tekintik. Az orosz sajtó párisi és a péter-
vári kabinetek között fölmerült véleményel-
térés óta egyáltalán ném titkolja, bogy Del-
cassé állása megrendült. 

Négyezer 
szegénységi bizonyítvány... 

— Kiadta: a szegedi rend-
őrség január elseje óta. — 

(Saját tudósítónktól.) Az általános pénz-
telenség és nincsetlenség, aani most a szegé-
nyebb sorén .polgárság és a szerényebb jö-
vedelmű kis ifiami'Mák között terpeszkedik 
légnyomását óbban, nem szoiruil bővebb il-
lusztrálásra. (Miniden, siz.eg.edli viszonyokkal 
ismerős ember tisztában van azzal a sivár 
ténnyel, ihogy ma ,a szegődi llakiasslág zöme 
küizikiödive és összes luxuskiadásairól lemond-
va, hitel és mlunka hiljján legszerényebben 
összehúzódva él. 

Mégis meglepetésszerűen és .riasztóan 
hangzik, ha a köznyoíinorruság számoszlopolk-
ban szólal meg: letagadhatatlan, szigorúan 
összeadott egyetlen egységgel sem kevesebb 
mennyiségekben, mint amekkorákat a hiva-
talos statisztika bemond1. 

Ilyen megdöbbentő számeredmény, amit 
ma a szegedi renláönség kerületi kapitány-
ságai tártak a Délmagyarország munkatár-
sa elé. 

•Január elseje óta telj.es.en megbénítja 
egyéb hivatalos elifoglaltságánák ügy-intézé-
sében a szegedi kerületi biztosokat a sze-
génységi bizonyítványok kiállítása, özöné-
vel jelentkeznek ezekért a szomorú ókmá-
nyokért Ferenczy Mátyás, Gróf Dezső, Len-
gyel István és Bokor Antal kerületi biztosok 
.hónapok óta alig csinálhatnak egyebet, a 
nap egész szakán keresztül, minthogy gépie-
sen gyártják a szegénységi bizonyiitványo-
'kat. Mig az előző .esztendők során évente ',leg-
feljebb 1000—1500 darab szegénységi bizonyát 
ványt adott fci a feleknek a szegedi rendőr-
ség, az idén, jamuár elsejétől augusztus el-
sejéig már több mint 4000 darab szegénységi 
bizonyítványt kértek ki. 

— Nem .győzzük már ezt a munkát — 
mondták a kerületi biztosok — segédmunka-
erő nélkül sokáig. Ami egyéb fontos teen-
dőnk volna, csak ugy végezhetjük el, ha reg-
gel már hat órákor, ebéd után már egy óra-
kor beülünk a hivatal,szobába és fennmara-
dunk este ,10—12 óráig. Megőrli az embert 
ez a lélektelen robot, aminek nincs vége. So-
ha ennyi szegény ember nem volt még .Sze-
geden. .A ikiLincselést korán reggel kezdik ós 
akii csak belép, már ott, lebeg a szája szélén 
a szó: 

— Biztos ur kérem, legyen saives, adja 
ki részemre — vagy a fiam, a lányom ré-
széire — a szegénységi bizonyítványt . ^ 

— Most, hogy az áskolai.dény kezdődik, 
legtöbbje más okmányok bélyegtelen besze-
rezhetése végett kéri a vagyontalansági bi-
zonyítványt. Egyífkinelk születési okmány, 
anyakönyvi kivonat, másiknak tandíjmentes-
ség, harmadiknak egyéb családi iratok 'in-
gyenes íbeszarezhetése végett kell. Bejön teg-
nap egy iparősember és a fia számiára beira-
táslhoz — születési bizonyítvány beszerzésére 
— .kór szegénységi bizonyítványt. .Jobbimiódiu 
embernek ismertük azelőtt. — „Hát magá-
nak .csak van még két koronája, hogy azt a 
születési okmányt beszerezze" — mondjuk 
neki. —• (Máért kér maga szegénységit? — 
Látszott az emberen, hogy röstelli a dolgot, 
de a könny majd kibuggyant a szeméből, 'a 
hogy felelt: 

— Nincs két koronám, 'bliztos ur. Istenem-
re mondom, nincs. Nyolc hónap óta semmi 
munkát se kaptam. 

— Ez igy megy (folyton. Hihetetlen, de 
igaz, hogy még háztulajdonosok is stűrün 'ko-
pogtatnák be ezzel a kéréssel: nincs semmi 
jövedelmünk, kérünk szegénységi bizonyít-
ványt. Természetesen nem adhatjuk ki 'ré-
szükre, hiszen ingatlan Vagyonuk van, pedilg 
amit mondanak mégis téuy és való: ma, a 
milyen viszonyok most vannak, annyi az az 
ingatlan, mintha nem is volna. A tulajdono-
soknak semmit sem, vagy nagyon keveset 
hoz. Felemészti jövedelmét a kölcsön törlesz-
tése, meg az adó. Eladni sem Leket, mert neon 
vesiz most házat senki, örül , aki szabadulhat 
tő,Le. 

— Annyit mondhatunk: naponta 70—'80 
diarab a .kvantum, amit augusztus elseje óta 
szegénységi bizonyítvány elmen kiadunk. 
Magunk írogatjuk,, gyártjuk, töltögetjük ki 
a blankettákat, mert nincs segítségünk. Leg-
alább három írnok kéne, akiknek egész nap 
más dolga se akadna, csak szegénységi bizo-
nyítványokat állítani ki. 

Tehát: csak hivatalosan 4000 olyan s,ze-
gényeuiber vau most Szegeden, aki még ugy 
kétkoronás okmánybélyeget sem tud a „va-
gyonától" vásárolni . . . 

Kezdődik a munka. 
— A polgármester átirata. — 

(Saját tudósítónktól.) A kéthónapi nyári 
vakációnak vége s holnaptól kezdve a szo-
kott, hétköznapi medrébe gördül a közigaz-
gatási élet is. A tisztviselők nagy része ha-
zaérkezett szabadságáról és ,a tanács tagjai 
is együtt vannak már, kezdődik a munka, 
jönnek a bizottságosdik, indítványok, inter-
pellációk mögött jelentkeznek a városatyák, 
a városházán, megindult ,a készülődés a szep-
temberi közgyűlésre, amelyre a vakáció kez-
detén annyi mindent halasztottak el, hogy 
marad belőle bőven az októberi közgyűlésre 
is. A két hónap előtt elhangzott jelszót, hogy 
„majd ősszel", be kell váltani !ha törik-sza-
k,ad s az ősz előreláthatólag erős szezonja 
lesz a közigazgatásnak. Annyi a tennivaló, 
hogy nem is lehet mindet fölsorolni. Tiizér-
kaszárnya, zenepalota, vásárcsarnok, uj kór-
ház, tanyai vasút, szolgák fizetésrendezése, 
a bejelentő hivatal, Buvártó feltöltése, esz-
,mányi nivó, szinügyi bizottság é s még ki 
tudja, mi minden torlódik össze az őszi sze-
zonra s valamennyinek közös vonása, hogy 
vakáció elejéről, halasztották őszre. 

Ugy volt, hogy juliusban, vagy augusz-
tusban rendkivüli közgyűlést hívnak össze, 
amelyen a sürgősen elintézésre váró városi 
ügyeknek legalább egy részét letárgyalják. 
A rendkivüli közgyűlésből azonban semmi 
se lett, majd ősszel, mondották Pató Pál 
módjára, ami még nem volna nagy baj, csak 
aztán ősszel győzzék a sok munkát. Holnap-
tól ismét a régi hivatalos rend költözik be a 
városháza hivatalaiba, aminek annyiból örül-
nek a tisztviselők, hogy vége lesz a reggel 
hat órai fölkelésnek. Lázár György dr. 
polgármester pénteken délelőtt átiratot inté-
zett a tanácsi ügyosztályhoz és a különböző 
városi hivatalokhoz, hogy a héttől egyig való 
hivatalos idő lejárt és a hivatalos órák is-
mét reggel nyolctól délután kettőig tarta-
nak. 

Az uj beosztának azonban éppenséggel 
nem örül a tisztviselői kár egy tekintélyes 
része, ezeket közömbösen érinti, hogy hol-
naptól kezdve már reggel .nyolc órakor kéli 
hivatalban lenni. Az adóhivatalban rendkívül 
igazságtalan a munkrend beosztása, ott a 


