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Férfiingek

minőségben,

naüu

választóKban

Lampel * Hegyinél
yyon sok esetben a fertőzést
megakadályozza.
Felhívom tehát a szülők figyelmét arra, hogy
az egyetemi gyermekgyógyászali klinika délután 4 és 6 óra között a jelentkező szegénysorsú szilák gyermekeit díjtalanul
beoltja.
A járvány terjedéséről, az intézkedésekről
és a be egek elhelyezéséről dr. Acs Sándor
szombaton részle'es jelentést bctt dr. Pálfy
József polgármesterhelyeltesnek. Beszámolt a
főorvos a polgármeiterhelyettesnek arról Is,
hogy Szegedet) a közegészségügyi állapotok
kielégi'őiek mondhatók.

HARMINCHÁRMÁN PÁLYÁZNÁK
A NEGYEDIK SZEGEDI KÖZJEGYZŐI ÁLLÁSRA
A pályázók közül hatol |elöl a közjegyzői kamara ,
(A Détmtgi/arország munkatársától.)
A
dr Kőszó István halálával megüresedett rek e d i k közjegyzői állásra a szegedi közjegyzői
kamara pályázatot hirdetett. A pályázati határidő tegnap este 7 órakor járt le, eddig
kellett a különböző okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeket a közjegyzői kamara rlnókéhez,
dr. Jedllcska
Bélához eljuttatni
Amint e.őrelátható volt, szépszámú
pályázó
akadt, azonban mégis lényegesen levesebb,
mint amennyire számítottak. Főleg az érdekes, hogy Szegedről meglepően kevesen, ketten-hárman pályáztak, a többi kervénjf mind
vidékről futott be.
Beadtak Összesen harminchárom kérvényt. A
pályázók legnagyobb része ügyvéd, számszerint
huszonöt, a többi közjegyzőhelyettes és aktív
közjegyző, aki Sacpcdrc való áthelyezését kéri
A pályázók között több ismert név szerep?l,
benyújtotta pályázatát dr. Aiyner Károly fő-

Ispán h.
A harminchárom pályázó közül a közjegyzői
kamara választmánya hatol jelöl, illetve hármat-hármat.
Ugyanis az összes pályázókat
két csoportba osztják: a kinevezendőkre és
azokra, akik áthelyezésüket kérik, akik tehát
már közjegyzők valahol. Három kinevezendő!
és három áthelyezendőt jelöl ki a választmány
és ezeket terjeszti fel az igazsátfigyminisz'erhez azzal a javaslattal, hogy a kijelölt hat közül nevezze ki a negyedik szegedi közjegyzőt.
A miniszíert a kamara jelölése nem köti,
mesebeli azt is. hogy olyan valakit nevez ki,
aki nincsL-is a hat jelölt között.
A szegcdi közjegyzői kamara választmánya
24-én tartja meg jelölő ülését. Az ülés eredménye titkos, a nyilvánossággal nem közlik a
választmány által kilel itek reveit Értesülésünk szerint a miniszter szeptember elejcn
dönt a kine\fezés kérdésében.

Ujabb halálos áldozata van
a gyermekbénulásl járványnak
(A Délmagyarország munka',ársá'.ól.) Szombaton nemcsak arról tet.ek jelentést a tiszti
orvosi hivatalnak, hogy egy ujabb gyermekbénulási e el fordult elő, hanem azt is bejelentenék, hogy a megbetegedett gyermekek hözül
meghalt egy háromé es kisfiú. A pyrrmekparalizislen elhalálozott gyermekek száma igy há.
romra emelkedett, az összes megbetegedések
száma 18.
A tiszti főorvosi hivatal vezetője, .dr. kcs
Sándor a gyermekparaTizij^el
kapcsolatban
szombaton a következő hivatalos táiékeztatót
adia ki:
#

j i , hogy itt elég sok szoba van, .foglaljon 1« belő.
lük annyit, amennyiben kenyeimeseo megfér a
gyermekeivel s maradjon addig, ameddig Jólesik
Tennészetesen csak vendégemnek, akinek minden
rendelkezésére áll, azonban tisztelni tartozik házam nyugalmit és csöndjét
Az asszony nem is adott panaszra semmi okot
Megszülte a negyedik gyermekét, felnevelte négy
évesnek s okkor magához kérette a ház urát
— Uram, nekem csak eg -két órám van hátra
az életből. KI i kartam köszönni öntől s megmondani, hogy h i van Isten az égben, nagyobb
szószóiója ctt nem lesz önnek én nálam. Kérni
fogom, hogy áldja meg az ön gyermekét azért,
amit az én gyermekeim önnek köszönhetnek.
A báró biztosította a haldoklót, hogy lasz gondja az árvákra s azoknak nem lesz okuk felsírni
almából az anyát Állta is a szavát Gondoskodott a nevelésükről s mire emborkort értek, örökös kenyerükrlö. Volt hozzá elég uradalma, hogy
a/okban elhelyezze valamennyit, tisztes megélhetést adó nrí állásokba S megígérte n:k k azt is,
hogy ha ő megtér is őseihez, örököse soha sem
fogja óket nyugalmukban megháborítani
Közbea az örökös is megnőtt, nagyon jóravaló ifjú ember lett belőle, szerény és otthonülő, amilyen az anyja volt a pakulár' lánya.
Az apja keresett neki hozzávaló feleséget, egy sárosi nemes-család árvaságra jutott lányát, megérte az első unokát is s mikor azzal kij ilszotla
mag.it, akkor megcsinálta a végrendeleti i és elköszönt a fiataloktól.
— Mért hagy el bennünket, édesapám? — kérdezte a fia.
— Harminc esztendeje, mióta megszülettél, nnn
mozdultam el mellöled. Most már szerették még
e^vizer körülnézni a világban.

— Az utóbbi napokban a gyermekbénulásl
ese'.ek száma Ismét szaporodott. Sajnos, nem
rendelkezünk olyan eljárással, amellyel a belegsécet bizonyossággal megelőz-1 és járványos
elterjedését meggátolni tudnánk. Bár a hatóság mindent elkövet, ami módjában áll, de tekinle'tel arra, hogy nemcsak maguk a be legek, hanem

a t'e'egnek esetleg egészségesen maradt hozzátartozói is lovább t^rjesztheV
hetik a betegséget,
a közönség felvilágosítása és jóakaratú maga.
tartása nélkül a járvány eUenl küzdelemnek
eredménye nem lesz.
— A tiszti főorvosi hivatal felhivja a közönséget, hogy
ne csak a mcglelcgedett gyermekei különítsék el,
hanem az ellenőrző tiszti orvos utasítása szerint a szülők és egyéb ugyanazon
lakásban
tartózkodó hozzátartozók is legalább 3 hétig
az embertársaikkal való érintkezéstől tartózkodjanak. A gyermeknek szülők vérével való
beoltása ha nem is abszolút biztosan, de naJ'M. ^
A terem j é g g e l v a n HOtva I "TtPd
Vasárnap, augusztus hó 14 én ntol|ára
nolvóry Géza hatásos filmujdonsága

Egy csók, Egy dal.
Egy lány

Látványos, énekps. zenés bohózat.
Főszereplők :
Gustav Frfihlich, Halmay Tibor, Eg :erth Martba
Hétfő, kedd. szerda és estitőrtök
augusztus hó 15., Ifi., 17., ¡8-án

DOLLY HAAS

(a kadettkisaaszony) nagysikerű szereplésével

RUMBALOVAG
Kumbarnpszodia 8 görgetegben.
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BOLLY Haas

CBRT BOKS

Előadások ünnepnapon 3, 5, 7, Q órakor
. »
hétkoznapon
.*>, 7. 0 órakor

'

Tlfunz elenyésző csekély számban fordul elő. meg sem közeli i a mull, vagy
kél évvel ezelő tt megbetegedések szá- mát.

A gyermekbénulásl járvány ügyéről megkérdeztük dr. Bedő Imre gyermekgyógyász-szakorvost, aki a következőket mondotta:
— A gyermekbénulás most Járványszerüleg lépett fel Szegeden. Ha kanyarójárvány ven. vagy
bárányhinilő, a gyerekek százszámra betegszenek
meg és senki nincsen megijedve. A gyermekbénulásnak eddig csak 18 betege van és mindenki retteg. Ideje, hogy a közönséget néhány szóvai fel.
világosítsuk a betegség lényegéről

— A be'egség magas lázzal, piros torokkal és erős bőrérzékenység'/el kezdődik, a gyermeknek mhden
tagja
fáj (s 2—3 nap után beáll a bénulás a legkülönbözőbb
Izomcsoportokban.
— Vagy a karja, vagy a lába, vagy több végtagja lóg mozdulatlanul az áldozatnak, de előfordul, bogy felfelé haladó hüdes formájában megbénulnak a légzőlzmok és a beteg meg is fulladhat. Sokféle tormája van a betegségnek, súlyosabb
éa egészen enyhe lefolyású lehet, sőt nyom nélkül
is gyógyulhat kellő és gondos kezelés mellett.
Szerencse, hogy aránylag nagyon kevés gyermek
betegszik meg, 1927-bm, mikor Szegeden nagy Járvánv volt, a betegek száma nem voH több 50-nél,
A bukaresti óriást járványnak körülbelül 300 betege voH. Elenyésző számok egy kanyarójárvány
megbetegedései mellett.
— Mi ennek az oka? A betegség kórokozója, nem
— mint ahogy elképzelik — nagyon erős. virulens, — sótl Igen gyenge viríts és csak az arra
alkalmas egyéneket lámadja meg Már pedig esiránt
a gyermekeknek csak egy igen kis része fogékony, felnő'tek pedig egyáltalán nem.
— £s mig gyakran látjuk az anyát gyermekeivel
együtt végigfeküdni a kanyarót, vagy a vörhenyt
és sokszor észleljük, hogy a kisbabától megkapja
édesanyja a szamárköhögést, — soha sem látjuk
ezt fi gyeitnekparalizisnél. fíagy ritkán előfordul,
hogy 20—IK éves egyén is megkapja, de száz és
száz beteg közüí egy ha van ilyen korban Általában a betegség a félévestől 5 éves korban lévő
-"-»«•íceket támadja meg. Már most az volna a
* - «^fermekek disponáltak erre
Mba, — ezt nem
». .
"ofnz valami
h
je', amelyc»»i
. ..ounvebb volna a védekezés. így azonban nagyon nehéz.
— Art Mtjuk, hogy a legtöbb^ beteg a külvárosok rosszul ápolt, rosszul táplált, rs>z levegőjű
lakásokban élő gyermekeiből kerül ki. Fonti«
tehát
a gyermekek tisztán tartása, jó ápolása,
ooadcs e'eiése és a szellőzött, Jlszta
környezet.
Hogy a betegség hogyan terjed, *z még pontosan kide'itve nincs. Terjedhet ér n'kezés és a
levegő utján is. Ne vigyük tehát a gyermekeket
o'van helyre, ahol tömegek vannak.
— De van a védekezésnek más módja is. Moro
professzor, a heidelbergi egyetem világhírű gyerinckgvógyá ;ztanára írta te, hogy miután a felnőttek nem kapják meg a be'egséget, kell a vérükben
úgynevezett i m m u n-anyagnak tenni, amely ennek a baj iak a kórokozóját leküzdi. És ha ez
így van, ál kor
a !e'nő t vére kellő mennyiségtan meg
kell, hogy védje a gyermekei a fertőzés ellen.
Sorozatos kísérletei meggyőzték arról, hogy, Jó

