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Október elsejéig bezárják 
az összes szegedi iskolákat 

Orvosi ankétot hívnak össze a gyermekparall/ls-járvóny agyében — 154 tffasz-
meg beteg edés 

A lehetetlen köztisztasági állapotokat támadták a közigazgatási bizottság ülésén 

tottak be. Ezek közül kettő meghalt, egy hal-
doklik, kilene távozott el gyógyultan. A kilenc 
közül öt teljesen meggyógyult, a betegségnek 
nem maradt vissza semmi nyoma, négy béna 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
Igazgatási bizottság csütörtökön délben tartotta 
meg dr. Somogyi Szilveszter polgármester el-
nöklésével el só ülését a nyári szünet után. Dr. 
Acdögh Lajos tb. tanácsnok a polgármesteri je-
le ntéssel együtt bemutatta az adónivatal jelen-
T-sét 

Dr. Pap Róbert szólalt fel a polgármester je-
lentéséhez. Hivatkozott a hírlapi közlemé-
nyekre, amelyek szerint 

az egyetem a felvehető hallgatók szá-
mának kontingentálása miatt számos 
jelentkezőt kénytelen volt visszauta-
sítani és igy igen sok szegedi fiatalem-
ber nem iratkozhatott be az egye-

temre. 

Arra kérte a polgármestert hogy a város ha-
tósága nevében intézzen felterjesztést a kul-
tuszminiszterhez és kérje a kontingens feleme-
lését Tudomása van arról, hogy az érdekelt 
egyetemi fakultások már saját hatáskörükben 
kérték a kontingens felemelését de az ered-
mény még nem került nyilvánosságra. 

A polgármester válaszában elmondotta, hogy 
tudomása szerint az orvosi fakultás létszámát 
felemelte tízzel a kultuszminiszter, valószínű-
nek tartja, hog" emelték a felvehető hallgatók 
számát a matematikai karon is. Mivel a kon-
tingens fölemelését szükségesnek tartja, öröm-
mel vállalkozik rá, hogy felterjesztést intézzen 
a kormányhoz. 

Dr. Tóth Béla főjegyző jelentette ezután, hogy 
dr. Zobay Ferencet főügyésszé nevezték ki és 
igy megszűnt a közigazgatási bizottsági tag-

Ürután a főorvos olvasta fel egészségügyi je-
lentését amely szerint 

Szegeden a közegészségügyi viszonyok 
kedvezőtlenek, erősen emelkedik a ti-
fusz-megbetegedések száma és jár-
vány szerűen föllépett a gyermekpara-

lizis. 

Eddig a város területén hatvannégy gyermek-
bénulás fordult elő és a tffuszmegbetégedések 
száma 134. A népesedési statisztika kedvező 
arányt mutat Augusztusban 269 volt a szüle-
tések és 186 a halálesetek száma, a szaporulat 
tehát 83. Az előző hónapban 58 halálozással 
volt több a születések számánál. 

A főorvos jelentésével kapcsolatban terjesz-
tette elő dr. Szivessy Lehel ismeretes indítvá-
nyát 

a gyermekpnralizls 
Ügyében. Indítványozta, hogv i polgármester 
hívjon össze orvosi ankétot, arra hívja meg az 
egyetemi professzorokat, a hatósági orvosokat 
és a gyakorló gyermekorvosokat. Az ankétra az-
ért van szükség, mert a járvány egyre nagvobb 
arányokban terjed, terjedésének módját senki 
sem ismeri, a közönség teljesen tájékozatlan a 
védekezés lehetőségeiről és az országos közvé-
lemény valósnggal egészségügyi zárlat alá he-
lyezte Szegedet. Ez megnyilatkozik abh^n is. 
hogy heszü"?eiték a filléres vonatokat és azo-
kat n szegedi gyermekeket, akik valamelyik vi-
déki intézetbe kerülnek, odaérkezünk után há-
rom hétig vesztegzár nlatt tart ják. TV nz anké-
ton kell elbírálni azt is, hogv szükség van-e nz 
iskolák további zárvatartására. Meg kell álla-
pítani az eddigi orvosi tapasztalatokból azt is, 
r ogy van-e eredménye a védőoltásoknak és tá-
jékoztatni k<*ll mindenről a közönséget. Mivel 
az utóbbi időben a szomszédos községekben és 
városokban is fordult elő megbetegedés, aján-
latosnak látszik, hogy erre az ankétra a szom-
szédos közületek vezető orvosait is meghív-
ják. 

Dr. Tóth Iiiire azzal egészíti ki Szivessy in-
dítványát, hogy a polgármester már mórt ren-
delje el az iskolai szünet október elsejéig való 
meghosszabbítását. 

Dr. Dobnv Gvula arra hívja fel a főorvos fi 
¿vrlmét. hogv "a legtöbb megbetegedés a város 
vizenyős részeiben fordult elő. Tisztázni kelle-
ne azt a kérdést, hogy 

nines-e a járvány és a vizenyős vá-
rosrészek között valami összefüggés. 

Dr. Debre Péter bejelenti felszólalásában, 
hogy a gyermekkórházba 27 gyermeket szálli-

maradt Mivel az orvostudomány teljesen tájé-
kozatlan. nem tartja lehetetlennek, hogy a be-
tegséget bacillushordozók terjesztik, éppen ez-
ért 

kívánatosnak tartja a középiskolák be-
zárását 

illetve zárvatartásának meghosszabbítását !s. 
Felhívja a város hatóságának figyelmét azokra 
a botrányos állapotokra, amelyek a köztiszta-
ság terén aralkodnak. Igen sok uccában elvi-
selhetetlen a piszok és a por, pedig a veszede-
lem ellen egyetlen biztos módon lehet véde-
kezni, a fokozottabb tisztasággal. 

A főorvos válaszolt ezután a felszólalásokra. 
.Kijelenti, hogy az egészségügyi hatóságok meg-
lettek minden óvintézkedést, de ez a betegség 
valósággal pofonveri az összes óvatossági rend-
szabályokat. Az óvintézkedések csupán arra 
jók, hogy pszichikai megnyugvást keltsenek a 
közönség körében. Az 57 eset közül ötvenhá-
rom esetben 10 éven aluli gyermek kapta meg 
a betegséget, de a legtöbb beteg három éves-
nél fiatalabb. Véleménye szerint az iskolák be-
zárásának semmi célja nincsen. 

— Be kell ismernünk — mondotta a főorvos 
—, hogy 

•eliesen tehetetlenek vagvunk ezzel a 
betegséggel szemben, az' összes intéz-

kedések csődöt mondottak. 

Hiába vizsgáltunk mec a legalaposabban min-
den esetet az esetek közül ötvenhétnél érint-
kezést nem tudtunk kimutatni. Illuzórius intéz-
kedés az iskolák bezárása akkor, amikor a cir-
kuszban például állandóan többezer gyermek 
Z f " " f r r l é ' t o t t össze. 

Dr. Pap Róbert a köztisztasági állapotokról 
bcr-'!t. 

Szeged accáit nem locsolják, a locso-
latlan uccákat végigsöprik a köztiszta-

sági özem emberei 

és igy felkavarják a szennyet és a port Ugy 

Pályázati hirdetmény 
Lampel és Hegyi szegedi kötött- és szövött-

ára kcreskedO cég, melynek saját kötöttáru-

gyára van, üzlete és gyártmányai propagá-

lása érdekében hangzatos, rövid és álllandó 

hirdetésre alkalmas 

jelmondatra hirdet srilyizatot, 
amely a közönség legszélesebb rétegeiben fo-

kozottan népszerűsítené kötöttá u^yára kiváló 

készítményeit és legnagyobb választékát 

A jelmondat hatásosan domt^r Usa 1:1, hogy 

Lampel és Hegyi-cég és a kötöttáru egyet 

jeleni. Legyen ritmikus, rövid és könnyen 

megje^-ezhető. 

A jelmondat lehet egyszerien kézzel 

irva, de lehet valamely ábrával kombinált 

kifejező rajz is 

A beküldött pályamunkák közül hármat dí-

jaz a cég. 

Az első díj egy női kötött kosztüm. 

A második dij egy finom női jumper. 

A harmadik dij egy kötött férfi pulóver. 

A pályázatok október t-ig a Lampel és 

Hegyi céghez küldendők be. 2*1 

véli, hogv a köztisztasági ü^em fölött a főorvosi 
hivatal diszponál. 

— Bf.r csak diszponálhatnék! — s*ólt közb** a 
főorvos 

Dr. Pap Róbert ezután a Rudolf-téren és a 
rakparton uralkodó lehetetlen állapotokat tette 
szóvá és követelte ezeknek az állapotoknak ha-
ladéktalan megszűntetését 

— Amit lehet, megteszünk — j*»ond»a a pol-
gármester. 

A polgármester ezután bejelentette, hogy dr. 
Szivessy Lehel által indítványozott ankétot sür-
gősen összehívja és * , 

az összes szegedi iskolák bezárását el-
rendeli október elsejéig. 

A rendőrkapitányságot felkéri, hogy ellen-
őrizze a mozikat és a szórakozó helyeket és aka-
dályozza meg, hogy az .ilyen tömegszórakozó 
helyeken 16 évesnél fiatalabb gyermekek is 
megjelenhessenek. 

Házikezelés, 
vagy koncesszió-meghosszabbítás ? 
Lankadatlan erővel folyik a gázgyári vita — Pénteken folytatják a szerződéster-

vezet tárgyalását 

(A Délmagunrország munkatársától.) A 
közgyűlés ugy látszik' belefáradt a gázgyári 
csatába. Annak a nagy érdeklődésnek, amely 
a vita első napján zsúfolásig megtöltötte a 
közgyűlési termet és a karzatokat is csütörtök-
re már csak az árnyéka maradt. Félőt órakor, 
amikor a polgármester megnyitotta az ülést, 
alig negyven városatya volt a közgyűlési te-
remben. Dr, Tóth László 

naplrendelótti felszólalásra 

kapott engedélyt. Szerdai felszólalásában ko-
molytalannak mondotta az előadó dr. Sze-
kerke Lajos indokolását, amelyet a javaslat-
hoz fűzött. Ezért a kijelentéséért bocsánatot 
kér. 

Ezután Csűrik János beszélt. Véleménye sze-
rint a szerződést meg kell kölni a vállalattal, 
de módosított formában. A 300.000 pengő já-
radékot kevesli, azt javasolja, hogy ezt a 
járadékot vagy kedvezményesebb árame-jység-
árral számolja el a vállalat, vagy emelje fel 
a járadékot. Indítványozta, hogy abban az 
esetben, ha az üzemet távvezetékije kapcsol-
ják, biztosítsa a város az egységárak revízió, 
jának jogát. Általában a szerződéstervezet! en 
megá l l í to t t cgvscgárakat 5 százalékkal csök. 
kentrni kell Ha valamely uj tal.ilmánv ol-
csóbbá '"szí a termelést, e í ' c i a vá.osn-ik 
jO.-.a az e„ységánvvi ióra. ív.ckbe.i a kérdé&e.v-

ben tartson a város hatósága ujabb megbe-
szélést a vállalat képviselőivel 

A következő szónok 

dr. Slnger István. 

A javaslat ellenzői két körülményre hlvatkoz-
tak. Arra, hogy a kérdés nem időszerű és 
arra, hegy a gázgyár üzemének értéke isme-
retlen. Lehet, hogy 1935-ken jobbak lesznek 
a viszonyok, de minden hosszúlejáratú szer-
ződés megkötésekor fellép a bizonytalanság 
érzése A gázgyár értéke is megállapítható, 
mert a városnak hiteles kontrolladatok áll-
nak rendelkezésé:e a debreceni házikezeléses 
villanytelep üzleti és forgalmi kimutatásaiban. 
Ezekből az adatokból megközelítő biztonság-
gal lehet következtetni a szegedi üzem üzleti 
értékére összehasonlító adatokat ismerte e't 
ezután ti debreceni és a szegedi üzem egy-
ségárai alapján. Debrecenben a világítási 
üzem U0.000 pengó hasznnt szolgáltat 1« a 
városnál:. Ha ebez hozzászámítjuk az egvs'g-
árkülőnbözetet, az összeg 610.010 pengóre 
emelkedik. Meggyőződére szerint a gázgvár a 
magánfogyasztóknak további egységár kedvez-
ményeket adhat anélkül, hogy üzleti számítá-
sait veszélyezte! né >e'e Azt indítványozza, 
hogy a közgyűlés adja viss/a további tárgva-
lás céljából n szerződéstervezetei a hatóság-
nak. amely alacsonyabb egységárakat kérhet 


