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Részletes ielentés
a gyermekparalizis járványról

amin a meleg, száraz H6 fart.
ha nem is foj a járténg nörekedni, de lényegesebb csökkenése rvm várható. Tmábl-á ál-

hivatal, hogy

talános tapasz!a!at. hogy

a járván.] hir'"l-n esni fog. amint
hideg, esik évszak beáll.

Négy nap «te M

Jelentettek njabfc megbetegedési
Délmiffijirorszái
mimk rfártálól.) Négy fertőzve, ezzel sjero'en Jelenleg a körtölténap 41a nem jelenle lek I* ujat* gvermek- sen belüli részek szentednek és csak az
paralí/.Ucs megbetegedést a főirvosí hivalal- utóbbi időben jelente lek néhány esetet a tának. Ez ogyan még nem jelenti a járvány el- latok után egyáltalában jóslatokig lehet bamúlását, azonban mindenesetre n e/nyugtató nyákról. Amennyiben járványtant tapaeztajelenig éa a járvánv enyhültté b.zonyítja. esátkozni, ugy valószínűnek tártja a főorvosi
A gycrmt-kparaJízk-járrány keletkezéséről
és terjedéséről a tiszti főorvosi hivatal kedden
« kAvetkrzŐ kfe'ést ad la ki:

— Minthogy a gyermekparaüzisael szemben
a kAzőnség rendkívüli nagy érdek'ódéa lairostt, de viszont «ok tekintetben téve* helyi t*
számbeli adatok forognak közszájon; a tiszti
főorvosi hivatal a járványnak a mai napig
való lezajlásáról a kővetkező képét adja:
- Az első eset julius l>én fordult élő és
* mai napig, tehát szeptemt«er 13-ig bezáró,
lag a fő>rv"si hivatalba 57 esrtról érkezett
jelenté*. Eze':l<ől azonban négy tévetmk bizonyait és így
a tényleg*»

e*et»k száma

5$

- A bejelentett esetek helybelileg a kftvétkezőkép oszlanak meg: a rókusi kerületen
20, FelsOiHíroson 9, Somogyi-t'Iepen 2, Újszegeden 0, a Tisza fajos-kőrúton belül 0. nagykorát és Tisza fajos-kórul kőzött 5. Mórává,
rosban 3, Alsóvárosban 8, Alsót anrán 4. Felső/anyán 1, idegen törvényhatóság
terüle-

tén 4.
A kor szerinti eloszlása a következő: 1 é\en
ahilí 4, 1 éves 9, 2 éws 13, 3 éves 12, 4
éves 4. 5 éves 1, 6 éves 2, 7 éves 5, 8 éves
2, 9 éves 1, 14 éws 1, 16 éves 1, 26 éves 1,
St éves 1. Ebből látható, hogy az 53 beielentett esetlVH. annak
nagyrésze a 10 évrn aluli korra esik
Dc ha most a 10 éves korhatáron belüliekre
nézünk, azt látjuk, hogv az cselek tulnyomórésze, azaz S8 eset a 3 énen aluli korra szorítkozik, ami bizonyltja, hogy a gyermekparalizis tényleg a zsenge gyermekkorra veszélyes
és hogy a fenyegetett korhatár a 10 is 3 év
kőzött van.

- Eddig

hét

haláleset

fordult elő. azonban k i c n v l e n d l hogy négy
m á r haldokló állapotban jutott részint orvoil, részint Intézeti kezelésbe ugv, hogy az
Idejében nyújtott szakszerű keze'és dacára
fellépett halálese'ek száma elenyésző
— A Járvány jellcg-t a klinikai lefolyás határozza meg és ebből megállapíthatjuk, hogv
a megbetegedések
legnagyobb
teljes
gyógyulással
vfgzö

része
lött,

tehát a járvány tulajdonképen nagyon jó indulatu és csak nagyon kevés százalékban maradt vissza részleges bénulás, de ennek javulása is még a közeljövőben biztosan remélhető Járványtan! s z m p n n l h ó l most mái minden kétséget kizárólag 1 eM/onvosodntt. hogy
a gyermekparalizis terjesztési és
leríedésí
módját, valamint a járvány
kifejlődnének
mikéntiségét teljes homály ffldi és a többékevésbé nz analógia révén leszűrt hipotézisek
alaptalanoknak bizonyullak, annyival is inkább, mert a legszigorúbban
fog•inatositott
óvintézkedéseknek
mjos betegséggel

eredménye
a többi
járrá
szemben
iqen csekély.
Ez.

természetesen nem azt jelenli. hogy ólbeletl
kézzel nézzük a járvánv terjedését, éppen
azért a legnagyobb gondot fordítunk a megelőző Intézkedésekre é.s az általános higiénia
megerősítésére. Nem hunyhatunk sze.nef arra
az eklatáns tényre, hogy a patnierizmus lényeges melegágya a gyermekparalizh terjedésének, mert hiszen

az esetek lei¡nagyobb része :i na ,y körúton

kívülre

esik.

— Az 1928-as járvány lényegesen különbözik
•z ideitől, mert akkor főleg a külterület volt

a

— A főorvosi hivatal köz'í a szülők megnyugtatására. hogy nemcsak a b-Ver ületen,
hanem a küHcrüle'en is agg az óvviák. mint
az elemi- és középiskolák megWji'ását
lS-áru
halasztották el.

Kedden
megkezdődött a gázgyári vsta
a törvényhatóság rendkívüli közgyűlésén

Heves közbeszólások, politikai megjegyzések — Szerdán fotyteQák a vilál
(A Délmagyarország munkatársától.) A rend- i-égy és fél millió pengő adósság súlyosan nehezedne a házikezeléses üzemre. Ez egyik főkívüli törvényhatósági közgyűlés hétfői ülésén
oka annak, hogy
lezajlott a vita nélküli színházi-vita, a közgyűlés megválasztotta az u j színházigazgatót és
a hatóság nem javasolja a háziVczeiést,
az izgalmas választás után a közgyűlési terembe felvonult városatya-tömegek eloszlottak.
de oka az a tapasztalat is, hogy a 'lázikezeléKedden délután, amikor a gázgvári vita kezdőses üzemek nem hoznak reális jövedelmetdött. elég nagy volt az érdeklődés, de megközeA vállalat állal fölajánlott szolgáltatások
lítőleg sem vonzott olyan hatalmas tömeget
tőkeériéke a bruttó részesedésen kívül 6 millió
sem a közgyűlési terembe, sem a karzatokra ez
664.000. a részesedéssel együtt 7.784.000 pengő,
a kérdés, mint a hétfői műsor.
— folytatta az ismertetést dr. Szekerke. A haDr. Somogyi Szilveszter polgármester egytóság választotta a tőkeszolgáltatást, mert ebnegyedöt után nyitolta meg az üfést, dr. Pávó
ből a város kölcsöneit fizethette volna vissza.
Ferenc felolvasta a bé'főí ülés jegvzőkőnyvél.
A pótszerződés szerint a város 35 éven kereszA jepvzőkönyv körül váratlanul éles szirházi
tül évi 4C9.000 pengőt kapna, az első három érharc keletkezett. amelyTŐl lapunk más helyén
ben pedig 600.000 pengőt kapna, ami 40 százaszámolunk be. Utána jelentette a polgármester,
lék pótadónak felelne meg. A város a vállalat
hogv következik „A Központi Gáz- és Villamosvagyonát tulajdonjogilag átveszi és a konceszsági Rt. ajánlata koncesszió meghosszabbító«
szió tartamára bérbeadja a vállalatnak. amelviránt és Pirk Jenő th. bizottsági tag indítványa
Ivel igv bérleti szerződést köt. Harminc évén
.1 ."¿"»vári koncesszió értékesité'ére versenytárgyalás hirdetése ügyében." (A rendkívüli kö'.gvíilés tárgysorozatán szószerint igv hangzik a
lárgv megnevezés — a hivatalos stílus dicsőié.'»

keresztül

évi

Az ügyet
dr. Szekerke Laíos íó ;;vé«z
ismertette. A város egyik legfontosabb ügye keríti mo«t tárgyalásra — mondo!'i. F.zl az figvet
nem lehet hangulatos ielsz;"
hatása alatt
eldönteni, csak a s ^ á n z t é n y ! mérlegelésének
eredmínve alapján*. Ismer'etu* a bizottságok
tárgvalásait. amelyeknek er'-dm»nveként állították össze a pó t szerződ és-íervezetet. Ismertette Pirk Jenőn'*'' ^zt
¡ndilvánvát. amelyben
a nemzetközi pályázat kiírásának elrendelését
kérte és a hirdetés költségeire felajánlott 300
pengőt
Elmondotta ezután, hogy a háramlás 1935ben következne l>c. Az alapszerződés szerint a
városnak a raktári készletek értékének megtérítése címén és a külvárosrészek, világítási hálózatáért 1.700.000 pengőt kellene fizetnie, ha az
üzemet házikenelésbe kívánná venni. Ezenkívül gondoskodni kellene u j tartalékgéoekről.
u j tran c forrná tor állomásokról. Ez körülbelül
2 é« fAi millió pengőbe kerülne. Tehát az első
néhénv üzleti évben közel négy és fél millió
pengő befektetésie lenne szükség. Igv tehát a
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600.000

pengő bért

kap a város. Ezek a számitások indították a
bizottságot arra. hogv a gázgyár ajanlatát oárlolólag ter jessz-? a közgyűlés elé.
— A versenvárgyalás kiírását azért nem javasolja a kisgyűlés. — mondotta tovább Szekerke —, mert a hónapok óta folyó tárgyalásokról tudomást szerezhetett mindenki, de a
hazai vállalatok
részéről két és fél év alatt
még csak érdeklődés sem történt. A külföldi tőke érdeklődésére még csak számítani sem lehet.
— A hollandi tőke bejött a Dunántulra — .
szólt közbe Pirk Jenő.
Nagv za i. A polgármester csenget és bejelenti. hogy add r g tárgval a közgvülés, amíg
mindenki'el nem mondja a véleményét.
Szekerke elmond ia ezután, hogy mit veszítene el a város, ha versenytárgyalást írna ki.
A veszfeséc értéke 1.700.000 pencfire »ehető, de
kockáztatná a város a mérsékeltebb egységáramot is. De veszedelmet jelent az energiatörvény, amely rövidesen életbelép. H a addig
nem intéződik el a gázgvár ügye. akkor a város már nem rendelkezhetik szabadon a világítási üzemmel.
— Csak gyermekeket lehet rémíteni ezzelt
— szólt közbe dr. Kertész Féla.
— Csak gyermekek nem értik ezt meg! —
kiált Wímmer Fülöp.
Szekerke ezután a következőket mondja:
— í n csak a ténveket sorolom fel és a kérdés mérlegelését rábízom a kÖTgyfilés tagjaira,
állapítsák meg. hogv
mit várhatunk attól a kormánvtól,
amely mindent elkövetett, hogy reeztelenre vetVő-'esse ezt a vírost.
Nagv tan« » közgyűlési férem minden részében. A polgármester megrázza a csengőt:
— Megállapítom — mondta nagv rajban —
hogv
kis tévedés t ö r t é n t . . .
Az előadó
urat pedig felszólítom, hogy tartózkodjék a
politikai kisiklásoktól. (Viharos ellentmondások.)
_ F\7 nem politiko volt Szegedi ember f*idalma szólt! — mondta Pásztor József.
— Azt a ténvt nem lehet letagadni! Minden
szegedi ember fá dalmasan érzi és lálja ezt' —
«zólt közbe dr. Pap Róbert.
— Igazat mondott, igaza var,! — kiáltották
minden oldalrol.
A za j csak nagysokára szűnt meg. amikor
szekerke folytatta előadását. Ismertette a pót-

