
2 
¿tuna 

DÉLMAGYARORSZAG 1928 augusztus 23. 

Három halottja van 
a járványos gyermekbénulásnak 

„A fáivány elérte Kulminációs pontját" 

(A Délmagyarország munkatársától.') rA 
Délmagyarország szerdai számában részletesen 
beszámolt arról a járványos gyermekbénulás-
ról, amely julius óta tizenkilenc esetben for-
dult eló részben a városban, részben a kör-
nyező községekben. A megbetegedett gyerme-
kek kivétel nélkül a szegedi gyermekklinikára 
kerültek, ahol azóta ápolják őket. A ragályos 
kór három halálos áldozatot is követelt. A 
járványos bénulásban meghalt Szabó Erzsébet 
3 esztendős, Csala Verona 4 esztendős és Hor-
váth Júl ia 6 hónapos leányka. A halál oka 
mindegyiküknél a sziv megbénulása volt. 

A tiszti főorvosi hivatal a járvánnyal kap-

csolatban azt a felvilágosítást adta, hogy ilyen 
járványra még nem volt példa Szegeden, mert 
bár a betegek a fertőzést rendszerint egy-
mástól kapják meg, ennél a járványnál elő-
fordult, hogy egyszerre ugyanazokon a napo-
kon egymástól a legtávolabb helyen lakó 
gyermekek betegedtek meg. 

Hogy hogyan támadt a járvány, honnan 
hurcolták be, arra vonatkozólag semmiféle 
adat nincsen. A tiszti orvosi hivatal véleménye 
szerint a járvány már elérte kulminációs pont-
ját és igy aggodalomra nincs ok, az elővigyá-
zali rendszabályokat természetesen ajánlatos 
pontosan és szigorúan betartani. 

Horvátország gyáfzmlsén Imádkozott 
R a d i c s l e l k é é r t 

Két éra hosszat szünetelt Zágrábban a munka 
Zágráb, augusztus 22. Letelt a két gyászhét 

Radics István temetése óta és ma délelőtt 
a főszékesegyházban ünnepies gyászistentisz-
teletet tartottak az eltemetett vezér lelkiüdvé-
ért• A gyászmisén megjelent a paraszt-demok-
rata koalíció valamennyi képviselője Maoek 
Vlarlko, Pribicsevics Szvetozár és Trumbics 
Antal, a pártvezetőség három elnökének ve-
zetőségével az élén. A katafalk körül állottak 
Radics István, Radics Pál és Rasarevics 
György, a meggyilkolt áldozatok családtagjai, j 
olt voltak továbbá a külföldi konzulok, az ál- I 
lami és városi hatóságok vezetői, a tudomá- | 

nyos akadémia és a kulturális egyesülelek 
küldöttei. 

A gyász jeléül reggel 9 órától 11-ig szünetelt 
a munka az ipari üzemekben, a hivatalok is 
zárva voltak és az üzletek redőnyeit leeresz-
tették. Horvátország más városaiban is gyász-
istentiszteleteket tartottak. A rekviem után a 
horvát demokratikus parasztkoalició pártve-
zetősége tanácskozásra vonult vissza, hogy 
megbeszélje a holnap I^ ibachban tartandó 
paraszt-demokrata pártszövetség országos párt. 
gyűlésének programját 

i&oraseg kijelentette, k ® m mmn fogia eoroSni 
a horvát parasztpárt berlini lépését 

Belgrád, augusztus 22. A belgrádi lapok tel-
jes szövegéljen közlik Korosec miniszterelnök-
nek nyilatkozatát, amelyben a miniszterelnök 
súlyosan elítéli a horvát parasztpártnak azt 
a határozatát, hogy a horvátok külön delegá-
tusokkal képviseltetik magukat a berlini in-
terparlamentáris konferencián és védelmet 
kérnek a »civilizált nemzetektől« Szerbia el- j 
len. Korosec nyilatkozata hangsúlyozza, hogy | 

a horvát parasztpárt vezérének, Maceknak 
ez a lépése nem maradhat büntetlenül. 

A belgrádi lapok egyébként annak a néze-
tüknek adnak kifejezést, hogy a horvát pa-
rasztpártnak ezt a döntését a paraszt-demok-
rata koalíció másik pártja, a független de-
mokrata párt maga sem helyesli, amiért is 
nincs kizárva, hogy a paraszt-demokrata koa-
líció rövidesen feloszlik. 

áldozatot szedett a Tisza, mint a mult évek-
ben és ez magyarázza, hogy a vizi mentő-
állomást, amelynek egy óránkint 50 kilomé-
teres sebességgel haladó motoros mentőhajója 
van, aránylag igen kevés esetben, mindössze 
tízszer vették igénybe 

A vízi mentőállomáson egyébként hivatalo-
san is bejelentették a polgármesternek, hogy, 
a strandfürdők még nem szerelték fel a parti, 
szirénákat, amelyeket akkor kellett volna meg-
szólaltatni, ha valaki beleesett a vizbe és igyt 
kellett volna jelezni a segélykérést a mentő-
állomástól. A polgármester rendelkezésére a 
jövő nyáron a strandolhat addig nem is nyit"., 
halják meg, amíg ezeket a szirénákat fel nem 
szerelik. 

Végül kint járt a polgármester a városi' 
tüdőbeteggondozóban és elismeréssel nyilatko-
zott dr. Kovács Ferenc egyetemi magántanárt 
működéséről. A megnyitás napjától — máju^ 
16-tól — a mai napig 902 szémely vette igény 
be a gondozót, ahol Röntgen-felvételeket ké-
szítenek, tanácsokkal látják el a betegeket, a 
dispanzer ápolónői a betegek környezettanul-
mányát is elkészítik. 

Dr. Kovács professzor érdekes statisztikái 
készített Szeged tüdőbeteg viszonyairól. Esze-! 
rint a tbc. leginkább Rókuson, a Tündér- éí 
llona-uccák környékén szedi a legtöbb áhlo.• 
zsatot. Rókus után a Móravárosrész következik, 
a Relvárosban már kevesebb a megbetegedés 
Legkedvezőbb a helyzet Felsővároson, a sta* 
tisztika szeriftt itt legkevesebb a tüdővés zc< 
betegek száma. 

A tüdőbeleggondozó azonban máris szűknek 
bizonyalt és éppen ezért a polgármester árrá 
gondol, hogy a gondozót a rövidesen felszabó" 
duló gyermekkórházba telepiti át és miutári 
a tüdővész ellen a legfiatalabb korban lehet 
hatásosan védekezni, tüdőbeteg-gyermekkór-
házzá alakítják át az eddigi gyermekklinikát 
mig a felnőttek vizsgálatát a kórház vala* 
melyik erre berendezett részében végeik el 
— — n i ^ — 

Albánia lakossága 
leSkesen fentet MMvű Zogu 

királysága mellett 
Milánó, augusztus 22. A Corrlere delta Sert 

jelenti Tiranából: Hivatalos közlés szerint az albát 
alkotmányozó , nemzetgyűlés augusztus 25-én Crf 
össze. A képviselők és szenátorok mindenekelőtt 
megválasztják a parlament nj elnökét, majd Priom 
külügyminiszter felolvassa a köztársaság elnöké-
nek üzenetét, amelyben Achmed Zoghu bég utalni 
fog négyéves kormányzásának eredményeire. Az 
alkotmányozó nemzetgyűlés ezután Achmed Zoghu 
béget közfelkiáltással Albánia királyává választ Ja 

Az ülést erre félbeszakítják s parlamenti kül-
döttség megy az elnökhöz, hogy felajánlja a ki-
rályi koronát. Egész Albánia lelkesen tűntet Ach-
med Zoghu királysága mellett 

Valonában tegnap a városi tanács tagjainak és a 
polgármesternek részvételével nagygyűlés volt 
amely táviratot küldött Achmed Zoghu bégnek, 
arra kérve őt, fogadja el a haza érdekében a 
királyi koronát. Hasonló táviratot küldött a köz-
társasági elnöknek Dzsakova lakossága is. 

Tiranában tegnap ismét hatalmim tüntetés volt 
A város zászlódiszt öltött, az üzleteket mindenütt 
becsukták s a lakosság ezrével gyülekezett a vá-
ros főterén. A népgyűlésen elhangzott szónok-
latokban az egyes szónokok szintén Achmed Zoghu 
bég királlyá koronázását követelték. A nagygyűlés 
Achmed Zoghu uj himnuszának eléneklésével ért 
•éget. 

A parlament épületében minden előkészület 
megtörtént Achmed Zoghu királlyá választásához. 
Az egyemeletes szürke épület falait fehérre fes-
tették s az ülésteremben hatalmas tribünt emeltek 
Achmed Zoghu részére. A bég maga is jelen 
lesz a parlament megnyitásán és csupán az el-
nöki üzenet felolvasása ntán .vomil vissza, úgy-
hogy a királyválasztás aktusánál nem lesz jelen. 
Tirana lakossága hatalmas tüntetéssel akarja meg-
ünnepelni a történelmi napot s a tüntetésen az 
albán tartományok és városok küldöttségei is részt 
vesznek. 

Achmed /Jogim kirífllvá koronázása ntán az al-
bán zászlót is meg változtat j ák, amennyiben a 
•őrös mezőnvben álló sas fejére királyi korona 
kerül. 

ÍOlimpiai vízipóló mérkőzések! 
pénleMfll a Beivar-»I és Srichenyl Moziban I 

Még mindig kutatnak Amundsen után 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Berlinből jelentik: Kovnói jelentés szerint az 
Itália megmentésére alakult orosz segélyző-
bizottság most már véglegesen ugy határozott, 
hogy minden nehézség ellenére is folytatja a 

kutatást Amundsenék és az Itália léggömbjé-
vel elsodort Alessandri-csoport után. 

A Krasszin jégtörő kijavítási munkálatait 
befejezték és a hajó ma délután már el is 
indult a Spitzbergák felé. 

Mókuson Konsíatáliálc 
a l e g í ö b f t íüűömegbeíegeűlést 

1 polgármester ssemléfe a mentőknél, a tiszai mentŐJ&ázban 
és a tüáöjbeteggondoxóban 

(A Délmagyarország munkatársától,) Mint 
ismeretes, a város a legutóbbi hónapokban 
a Vármegyék és Városok Országos Mentőegye-
sületét bízta meg, hogy Szegeden a mentő-
szolgálatot ellássa. Tekintélyes összeggel járul 
évente Szeged városa a mentőszolgálat költ-
ségeihez és eddig az uj rendszer ellen nem is 
merült fel panasz. Ugyancsak ez évben he-
lyezték üzemhe a tiszai motoros mentőszolgá-
latot is, ami kitűnő intézménynek bizonyult 
Ebben az évben kezdte meg működését a vá-
rosi tüdőbeteggondozó is, amely rövid fenn-
állása óta a betegek százait vizsgálta díjta-
lanul és látta el megfelelő tanáccsal. 

Ezeket az uj intézményeket szerdán délelőtt 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester felülvizs-
gálta és elmondotta, hogy Szeged meniőszol-

gálata a legmodernebb alapokon van megszer-
vezve- A mentőállomáson nyolc orvostanhall-
gató van alkalmazva, akik közül felváltva 
4—4 látja el a szolgálatot A felszerelések 
minden tekintetben kielégítők. Az eddigi két 
autó helyett négyet állítottak be, amire azért 
volt szűkség, mert a mentőállomás hálózata 
Félegyházáig, Makóig, Vásárhelyig terjed ki 
és sokat veszik igénybe a mentőautókat a kül-
területek w, főleg betegszállításoknál. A sta-
tisztika szerint a városban naponta átlag tíz-
szer veszik igénybe a mentők szolgálataitÁ 

ebből betegszállításra kettő-három esik. 

Megnézte a polgármester a vizi állomást is. 
Az ez évben életbeléptetett erélyes védelmi in-
tézkedések alaposan lecsökkentették a vizbe-

I fullások számát, az idén aránytalanulJsevebebb 


