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Ujabb gyermehparalfzises megbetegedés 
a leányliceumban 
A bezárt első a) alán uz első b) 

Vasárnap 61a 01 megbetegedésről lettek Jelentést 

(A Délmaggarország munkatársától.) A 
jlrványfronton szerdán olyan esemény tör-
tént, amely világosan mutatja, hogy Szegeden 
a gyermekekkel szemben indolenciával visel-
tetnek. 

Megirtuk a mult héten, hogy a leányliceum 
első a) osztályában egy kisleány Heine Medin-
ben megbetegedett Az iskola igazgatója eme 
saját hatáskörében bezáratta az osztályt, hogy 
elejét vegye a további fertőzésnek. A szülő-
ket azonban ez az intézkedés nem elégítette 
ki és nem nyugtatta meg, mert tartottak attól, 
hogy ujabb megbetegedések fognak történni. 
A szülők küldöttsége felkereste Pásztor Józse-
fet és arra kérte, hogy a közgyűlésen kérje 
nevükben a leányliceum alsó osztályainak be-
zárását Pásztor a mult hétfői közgyűlésen 
tolmácsolta a kétségbeesett, gyermekeiket féltő 
szülői kérését; amely ugy szólt, hqgy a polgár-
mester a főorvos véleményétől függetlenül ren-
dit fe el a leányliceum alsó osztályainak be-
zárását. Pásztor kifejtette, hogy Berlinben. 
aho 1 számszerüteg sem történi annyi megbete-
gedés, mint Szegeden, bezárták az iskolákat, 
Szegeden viszont a főorvosnak az ellen sem 
volt kifogása, hogy különböző cirkuszi és vá-
sári produkciókra a gyermekek ezrei gyüle-
kezzenek össze a járvány legveszélyesebb idő-
szakában. Azt javasolta, kérje fel a közgyűlés 
a polgármestert, hogy már másnap rendelje 
él a leginkább veszélyeztetett iskolák alsóbb 
osztályainak bezárását. 

A felszólalásnak az lett az eredménye, hogy 
az indítványt másnap délelőtt a sürgősen ösz-
szehivott egészségügyi szakbizottság elé ter-
jesztették. Az egészségügyi bizottság határo-
zatát ismerjük: az óvodák és az elemi iskolák 
kéthsti bezárását javasolta, a középiskolák al. 
sóbb osztályainak berárás-U azonban nem láiia 
szükségesnek. 

Kedden Szegedre érkezett az országos egész-
ségügyi hivataltól kiküldött egészségügyi fel-
ügyelő, dr. Szilágyi Pál, aki kijelentette, hogy 
az iskolák bezárása ügyében nem foglal állást 
mert ezt érzelmi kérdésnek tartja, egyébként 
— mondotta — naz ÖSST°S óvintézkedések ideje-
korán megtörténtek«. Az egészségügyi fel-
ügyelő ezek után szerdán elutazott Szegedről. 

Szerdán azután az történt, hogy 

a l ány l í ceumban Ismét gyermeh-
paral iz ises megbetegedés tör-

tént , 

ezúttal oz első b) osztályban. Ez a megbete-
gedés ráfcáfol az egészségügyi felügyelőnek 
arra a kijelentésére, hogy * Szegeden az összes 
óvóintézkedések idejekorán megtörténtek*, 
mert ha valóban megtörténtek volna, akkor az 
intézkedések között helyet kellett volna fog. 
laluia a leányliceum alsóbb osztáljai bezá. 
rásának is. Ha ez megtörtén tvolna még a 
mult héten, akkor aligha esett volna meg ez 
az ujabb megbetegedés 
tragikus. Azok között, akik Pásztort a köz-
gyűlési felszólalásra kérték, a most megbetege-
dett kisleány édesatyja is köztük volt. Ő is — 
egy szülő a sok közül — gyermekét féltette a 
betegségtől. 

A kétségbeesett apa felkeresett lennünket. 

— A mult heti megbetegedéskor — mon-

dotta —, mi szülők tudtuk, hogy 

az Iskolákat be kellene zárni. 
Olvastuk a Délmagyarországban több egye-
temi tanár nyilatkozatát, amely szerint »okos 
dolog« volna az iskolák bezárása már csak a 
szülök megnyugtatása s empontjából is. Ez 
azonban nem történt meg. Elképzelhető, hogy 
milyen rettegéssel küldtem reggelenként is. 
kólába gyermekemet és milyen féltő aggoda. 
lommal vártam haza előadás után. Azt nem 
mertem megtenni, hogv nem küldöm el, pedig 
azt kelleti volna tennem... Most pedig meg-
történt a baj. Ezért íe'elös valaki! 

értesülésünk szerint az elmúlt napokban a 
következő gyermekbénulásos megbetegedések 
történtek: 

23-án, vasárnap agy tanyai, 
24-én, héttőn 3, ezek kOzQI egy 
tanyai, egy kél és félesztendős 
móravárosl, eoy három éves Kál* 
vária-uccal, 23-én, kedden egy 4 

14 hónapos tanyai gyermek meg-
betegedéséi Jelentették be. 

Amint ezekből az adatokból kitűnik, a ¡ár-

vény korántsem •ez'&rt meg 3segéden. Itt em-
iitjük meg, hogy Csanádmegyében b terjed a 
paralizis. Kedden délután három beteget esáf-
tiloHak be a makói járványkórházba: keltőt 
Földeákról, egyet Csanádpalotáról. , 

A Délmaggarorszdg munkatársa az ügyben 
kérdést Intézett 

egyetemi tanárhoz^ a gyermekklinika Igazga-
tójához, aki a kővetkezőket mondotta: 

— Az én véleményem az, hogy az osztályt, 
ahol a megbetegedés történik, okvetlenül be 
kell zárni ideiglenesen, a* Incubáclós Idó tar. 
tamáreu A felsőbb — harmadik, negyedik —' 
osztályok bezárását nem tarlóm szükségesnek, 
mert ott már idősebb gyermekek vannak, akik-
nél csak ritka esetben fofdul etö megbete-
gedés. 

Tí 
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Indítványok és Interpellációk 
a közgyűlés szerdai vitájában 

Az egyetem és a szegedi diákok - A színházi fellebbezés Ugye - Pénteken 
a póttárgyakai tárgyalják - : fx * r\ 

(A Délmagyaország munkatársától.) Az őszi 
közgyűlés szerdai ülésén került sor az Interpellá-
ciók és az Indítványok tárgyalására. Az ülést ne-
gyedöt órakor nyitotta meg dn Pálfy József polr 
gármcsterhelyettes. . . . r 

Az Interpellációk előtt bemutattákx a közhasz-
nálatú gépjármüvekről alkotott uj szabályrende-
! et-tervezetet .'.!"> 

Dr. Landesberg. Jenő általánosságban elfogad-
ja a szabályrendeletet, de a vállalkozó biztosítá-
si kötelezettségének megállapítását feleslegesnek 
tartja. , 

Dr. Bodnár Géza ezzel -szemben azt fejtegeti, 
hogy a közönség biztonsága érdekében szükséges 
a biztosítási kötelezettség szabályrendeletbe fog-
lalása. 

A közgyűlés ezután a szabályrendeletet válto-
zatlanul elfogadta, . , „ ? 

A városi alkalmazottak árnbe-
. szerzése 

ügyében — mint ismeretes — Pásztor Jó-
zsef nyújtott be még régebben inditványl Annak 
alapján a polgármester megbeszélést tartott az 
érdekeltségek megbizottaival. A bizottság azt ja-
vasolta, hogy az árubeszerzés megszervezésével 
a Városi Alkalmazottak Egyesületét bízza meg a 
polgármester. A polgármester ezt' a javaslatot el-
fogadta és a szükséges engedélyt már meg ls ad-
ta az egyesületnek. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette 
Szűcs Imrének a kéményseprési ügyben beje-

lentett interpellációját, mivel az interpelláló nem 
volt jelen, levették a napirendről. Dr. Tóth László 

az egyetemi felvételek 
ügyében interpellált A polgármesteri válasz sze-
rint az egyetem elsősorban a szegedi polgárok 
4ait vette töl, a numerus clausus keretein bellit 

Dr. Tóth László a választ nem vette tudomá-
sul. Amikor Szeged közgyűlése magára vállalta 
az egyetemi kötelezettségeket, kikötötte, hogy ott 
minden szegedi nolgár fia akadálytalanul tanul-
hasson. Ezzel szemben megtörtént az idén, hogy 

jelesrendil szegedi fiukat utasított visrsa 
az egyetem, ezzel szemben szentesi, bajat 

söt pécsi hallgatókat Mvettek. 

— Neveket kérünk I — mondja dr Vlnkler 
F.lemér. 

— Például Hirschl Manó szegedi kereskedő 
jelesen érett fiát nem vették fel az orvoskarra. 
Több szegedi fiu kénytelen külföldön tannint mert 
a szegedi egyetemen a férőhelyeket vidékiek töl-
tik meg. Szegeden ez a rendszer jogos elkesere-
dést kelt. 

Dr. Pálfy József kijelenti, hogy az egyetem ta-
nácsa a legnaeyobh előzékenységet tanúsította a 
szegediek felvétele körül és lehetőleg mindenkit 
felvett, aki a polgármester ajánlatával jelentke-
zett. 

A választ a többség tudomásul vette 

Ezután megkezdték 

a z Indí tványok 

tárgyalását Dr Bodnár Géza azt indítványozta, 
hogy a közgyülís tegyen lépéseket a város köz-
igizgatási és igazságügyi centrummá vató kifei-

lesztése érdekében. Az indítványt elfogadták. 
Dr. Bokor Pál azt indítványozta, hogy a Kál-

vária-ulat Hősők-ntjának, a Dugonics-teret Hősök-
terének nevezzék el, a Klsbuvártó területén pedig 
llősök ligetét létesítsenek. A kUgyűlés azt java-
solta, hogy az indítványt adják kl a szakbizott-
ságnak. . ..',...••' •:'«.! ( ' , et : 

Dr. Bokor Pál felszólalásában megállapítja, 
hogy Sseged 4000 hősi halottja m<* a « kapott 
emléket ,< , . •[ ••« 

Dr. Tóth László tiltakozik a Dugonics-tér ne-
vének megváltoztatása ellen. Inkább a Map-teret 
vagy a Stefániát ajánlja. , ; • -

Dr. Pálty polgármesterhelyettea bejelenti, hogy 
a bizottság javaslatát a legközelebbi közgyűlésen 
bemutatja. A közgyűlés ehhez hozzájár»«. 

Dr. Gárgyán Imrének " a,, tanyai. központokra 
vonatkozó Indítványa fölött napirendre tért a 
többség. • ' . • v. 

Dr. Hunyadl-Va«s Gergely és>Pásator József 

a városi mozi fetAHHása á s a 
moziagy 'rendezése érdekében 

'ettek Indítványt amelyet a közgyűlés előkészítés 
és javaslattétel végett kiadott .a polgármesternek.. 

Dr. Kováes József • «.'•', 

a Szent István-tér és a Lechner-
fér feltöltésére 

tett indítványt A kisgyűlés azt Javasolta, hogy 
a város ezeket a munkálatokat a szükségmunkák, 
keretében végeztesse el. Pettrik Antal felesleg w 
nek tartja a Szent István-tér feltöltését. Erdélyi 
András felszóHlása után a közgyűlés megfelelő 
előkészítés céljából kiadta az Indítványt a pol-
gármesternek. , ' y 

Keeskés István a Csongrádi-sugárut nyári ut-
jának kikövezését kérte. Az Indítványt kiadták a 
• zakbizottságoknak 
, Dr. Slnger István Indítványára uj építés] sza-

bál> rendelet alkotását határozta el a közgyűlés. 
Dr. Tóth Imre indítványára elhatározta a köz-

gyűlés, hogy Liszt Ferenc emlékérmek kibocsáj-
tásftt kérik a kormánytól. » 

Ezzel elfogytak az indítványok és sor került 

a póttárgyakra. 
Az első póttárgy Wimracr Fülöp színházi In-

terpellációja volt Wimmer azt kérdezte a polgár-
mestertől, hogy uiért terjesztette föl késedelme- ' 
sen a belügyminiszterhez a közgyűlés szinházi ha-
¿árosatát A polgármesteri válasz szerint maU.x. 
Iá« nem tőrtént. 

Wimmer Fülöp meg van győződve arról, hogy 
négyszemközt a polgármester sem ajánlaná a 
válasz tudomásul vételét. A késedelmes elintézés 
a fellebbezési jog kontiskálását Jelenti. Kifoga-
solt*. hogy « fellebbezést éppen a kulturtanács-
r.okkal küldötték fel a mlnlsztérii'^Sn. oedig köz-
tudomású, hogy a kulturtanácsnok álláspontja el-
lentétes a fellebbezés álláspontjával 

— Te«sék elolvs«nl i korábbi előterjesztés,». 

Kitilt áru mesebeli, "" j 
Ha gyártóla „lampel-Hegyl" | 


