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75~re emelkedett a gyermekparalizises 
megbetegedések száma 

Ufabb hal megbetegedés — 120 filuszeset 

(A Dél ma ¡y irország munkatársát ól.) A 

gyermekparaüzis-járvány frontján még min-

dig nem mutatkozik javulás. ötnapos szünet 

után — mint ismeretes —, ke.lden három uj 

mcgbe'e edést jelentettek he a főorvosi hiva-

talnak, azóta 

hat u|abb megbetegedés történt 
a vAros és a tanyavllág legki!-

lönbözőbb részeiben 

és a legkülönbözőbb korú gyermekek kőzött 

Van a? uj betegek között 16 éves, van három 
éven aluli is. 

Mivel a járvány nem mutat enyhülést és mi-

vel rohamosan közeledik ok ól»- e'zeje, 

az iskolák megnyílásának kér-
dése körül a legnagyobb bi-

zonytalanság uralkodik. 

Amikor az orvosi ankét javaslata alapján a 
polgármester elrendelte az iskolák «Októberig 
való zárvatartását, mindenki azt hitte, hogy 
október elsejéig lezajlik a járvány, Tehát to-

vábl i ó i í é kedéire nem les? szüksé*. A nely-

ze a/onban nem javult, 

a beielenteft megbetegedések 
száma elérte a hetvenötöt 

és igv igen könnyen megtörténhetik, hogy 

szükségessé válik az iskolák további zárva-
tartásának elrendelése is. F.rne azonban <s k 

akkor kerül sor, ha az ulolsó pillanatig nem 

javul a helyzet. 

A városban különben 

szaporodik a tífuszos megbete-
gedések száma Is. 

A főorvosi hivatal eddig 120 megbetegedésről 
tud. A tifuszos betegek teljesen megtöltötték 

a belgyógyászati klinika elkülönítő pavillon-

ját. Az egészségügyi hatóságok ismét széles-

körű nyomozást kezdtek a fertőzés fészkerek 

megállapítására, tie a nyomozásnak eddig 

konkrét eredménye nincsen. A járvány ellen 

a védekezés legbiztosal > módja a gondos 
ihz'aság és a fogyasztásra szánt élelmiszerek 
alapos ellenőrzése. 

Dr. Veress Gábor szólt ezulán a Javaslat 

hoz. Balogh felszólalásának kiinduló nlapjr» 

helytelen volt. A 11 pengő 46 filléres egységár 

egy röpcédulán került először • forgalomba 

Telelő lenül. AMalában szokássá vált az ulóbb« 

időben, hogj a nagyobb városi ügyek elinté 

zése előtt 

röpcédulákkal 

árasztják el a törvényhatóság bizottság tag. 

jait. 

- A sajtó az oka - szóit közbe Tóth László. 

- A sajtó az oka annak Is, hogy itt ü l i — 

mondta Tóth felé fordulva Pásztor József. 

— Én nem leértem a sajti támo atásátl 

— Tőlem kérte és nekem gavallérosan meg 

is köszönte. 

Ezulán Veress Gábor folytatta fejleséseit. 

Elmondotta, 1;ogy röpcédulákkal árasztották 

el a gázgyári vita előtt a törvényhatósági bi-

zottság tagjait, de a gázgvári röpeédulákra 

legalább ránvomták a kiadók nevét is, akik 

felelősséget vállaltak a közölt adatokért. A kö-

vezésí röpcédula azonban névtelenül jelent 
mer», de adataira most Balogh Péter hivatko-

zott és ezzel felelőssé el vál alt az adataiírt. 
Bészletesen ismer'etle ezután a követési egy-

ségár elemeit. Egy négyze'méter önköltségi 

ára 16 pengő 80 fillér, léhát az ajánlat egy-

sé -ára 4 pengő 60 il'érre' ma-asibKel bői kell 

fizelnie a vállalkozónak ar OTI-járulékokat; 

az illetékeket, az e?ész vállalati összeg egy-

évi kamatát. Az ajánlat egységára tehát reális. 

A versenytárgyalás országos volt, azon csak 

két olyan vállalkozó vett részt, ald hajlandó 

volt hi'elezni a vállalati ő s s z e l a városnak'. 

Lájer Dezső véleménye sae-int Balogh nagy 

felelősséget vál1 alt magára, amikor magáévá 

lette a fe leWen röpcédula adatait. Mivel a 

városnak pénze most nincs, 

az útburkolatok renobehozása 
pedig sQrgOs 

és akadt tőkeerős vállalkozó, aki hajlandó 
a munkát hitelbe elvégezni, a jai>aslat el-
fogadását kéri. A munkások érdekében java-
solja, hogy a közgyűlés állapVsa meg a mun-
kaidőt napi nyolc órában. Ügyeljes arra Is 
a város, hogy a munkabért a munkások biz-

' • " t 3 * • 
B a H H a M H a a a H H M M M M 

Széchenyi Mozi 
Szombaton, vasárnap, héttőn és kedden, 

szeptember hö 24, 25, 26 és 27-én 

Egy 
különös 
éjszaka 
Egy midinelte különös kalandjai Berfyn 

érzéki éjszakáiban. 

Rondezle: 

Zenétél szerezte: 

Marc Roland. 
Fö«zerpo(ók: 

ANNY ONDRA, 
Hermann Thimig h 

Ralpta Arlhur Roberls. 

Csongrádmenye területén 14 napos vesztegzár alá 
helyezik a szegedi gyermekeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
gyermekparalizis terjedésérek meggállására 
Csongrádmegye területén szigorú intézkedést 
foganatosít a vármegyei főorvosi hivatal. Az 
intézkedés abból áll, hogy mindazokat a gyér. 
mekeket, akik Szegedről érkeznek a várme-
gye községeibe, vagy városaiba — Szentesre, 
Csongrádra stb. —- H napos vesztegzár alá 
helyezik. 

A vesztegzár ugy ér'endő, hogy erek a gyer-

mekek a ház területét el nem hagyhatják és 
a vesztegzár ideje alatt idegenekkel érintkez-
niök tilos. A 14 napos vesztegzár alatt orvo-
sok figyelik a gyermeket, hogy rem lappang-e 
gyermekparalizis. Erre az intézkedésre azért 
volt szükség — mondják a vármegyei fö-
orvo i i a al á ' —, meri a I i a'a tudomására 
jutott, hogy egyet szeyedi szülök gyermekei-
ket a gyermekparalizlslöl váló félelmükben 
Szaedrő' a megye egyes városaiba vi'ték el. 

A sugárutak; keveszése 
a rendkívüli kösgyulés elöli 

A közgyűlés elfogadta a bizottságok favaslatát — a munkánál 
elsősorban szegedi munkásokat kell foglalkoztatni — „Sürgő-

sen gondoskodni kell a Mars-tér kikövexésétől" 

Szombaton az interpellációkat tárgyalja a közgyűlés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendkívüli közgyűlés pénteki folytatásán a 
sugárutak kövezésére tartott versenytárgyalás 
eredményéi tárgyalták Az érdek'ődcsi e i mér-
sékelt volt, a gázgyári vita kimerítette a város-
atyákat, akik közül alig harminc volt je-
len, amikor dr. Somogyi Szilveszier polgár-
mester megnyitotta a közgyűlést. 

A kövezésí favaslatoi, 

amellyel foglalkozott már a kö gyű-
lés, de visszaadta a bizottságoknak, 
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok isme. te'te. 
A Petőfi Sándor-sugárut, a Csongrádi-sugárul 
és a Fclsőtiszopart kövezési munkálataira tar-
tott versenytárgyalásra négy vállalkozó pá-
lyázott. F.zck közül kettő nem 'ele't meg a vál-
lalati fellételeknek. Választani Hirsch Mihálv 
pesti cég és a Szobi Kőbánya ajánlata között 
keriett. A szobi bánya 310.0Ö0 pengős aján-
latot tett. a Hirsch-cég pedig 13G.936 pengő 
set. A kisgyűlés a szobi bánva ajánlatának cl. 
fogadását javasolta. Ezt a javaslatot a/, ogve-
si'ett műszaki és pénzügvj bizottság vizsgálta 
felül és javasolja a szobi bánya ajánta'ának 
elfogadását. A szobi bánya nagyméretű kis 
bazaltkockára lett ajánlató!, a "iíirsch-cég ke-
ramitburkolalra. A bizottság a szobi fcínya 
ajánlaton háromféle módosítást ajánl Az uj 
burkolatot a meglévő makadám alapon kel! 
elkészíteni, a meglévő cementalapot is fel ke'l 
használni. 

Balogh Pcler a szegedi ipar sérelmét látja 
é hitelmüvcle ei versenytárgyalásban, az 

egységárakat túlzottaknak tartja. Véleménye 
szerint a pályázó vállalatok kartellbe léptek. 
Szegeden a kiskőburkolat 11 és fél j engő 
négy/e'.méterenként, a vállalkozó ezt 21 pengő-
ért vállalja, léhát tiz pengőt csap hozzá a 
hitelművelet cimén. Meg van győződd arról, 
hogy ilyen egységárakat a kormány sem fog 
jóváhagyni. A műszaki bizottság súlyos hibá-
kat követeti el kalkulációjában. A város, ha el-
fogadná az ajánlatot, százezer pengővel fizetné 
tul ezt a munkát, pedig ebiben az e :ész vállal-
kozásban a munkadíj mindössze 20 000 pengő. 
Indítványozza, hogy a közgyűlés ne fogadja 
el az ajánlatokat, rendelje el az uj, szűkebb, 
körű versenyár 'ualás kiírását. Indítványozta 
továbbá, hogy a Csongrádí-sugáru'hoz szük-
séres kőanyagot vegyék meg hi'elbe a kő-
bányától, de a munkát szegedi iparosokkal 
végeztesse el. 

Wimmer Fülöp szólalt fel ezután. Ha a 
város rr.ár köveztet, annak keretében 

gondoskodjék a Mars-tér klkO-
vezéséről is, 

amely mi a legé;e'őbb mu k ik egyike Szege, 
den a szekérpiic odahelyezése következtében. 

A polgármester kijelenti, hogy a Mars-tér 
kikövezése S00.000 pengőbe kerülne. Ennyi 
pénze nincs a városnak. Hitelt nem \ehet 
igénybe a város, mert tönkremenne. 

— Majd, ha a gázgyárral létrejön a meg-
állapodás — mond a ezután a polgármester —, 
találun módot a Mars-tér problémájának meg. 
oldására. 


