Megint pusztít a kolera, rengeteg a halott országszerte
Katasztrófát él meg a magyar nép. Az tavalyi év során újra kitört kolerajárvány rengeteg
áldozatot követelt országszerte. Nincsen pontos adat az összes halott számáról, azonban
becslések szerint százezres nagyságrendű a veszteség.
Csak 1873 szeptemberétől november végéig 4698-an haltak meg Pesten, Esztergomban pedig
307-en. Pozsony 1358 halottat számlált, Sopron 769-et, Veszprém 1542-t, Szeged 301-et, míg
Székesfehérvár “csak” 76-ot. A számok jól mutatják tehát, hogy a betegség országszerte pusztít.
A betegség ázsiai eredetű, Európába az 1830-as években került be. A terjedés keletről, Indiából
kezdődött meg, Magyarországra pedig 1831-ben jutott el a vírus. Az egészségügy láthatóan
még mindig nem áll készen, illetve a higiéniai körülmények sem megfelelőek annak ellenére,
hogy ez már nem az első ragály. Remélhetőleg a mostani nem lesz oly pusztító, mint a legelső.
Az orvosok sem tudják mit tegyenek, egyelőre nincs gyógymód. A két fő tünet hasmenés és
hányás, majd a halált az ezek miatti teljes kiszáradás eredményezi. Újságunk azt tudja javasolni,
hogy tartsák tisztán házaik és mindig mossanak kezet étkezés előtt!
Kossuth Lajos, néhai kolerabiztos nagy szerepet játszott az első járvány megállításában,
azonban végleges megoldást ő sem tudott nyújtani. A korai határzár feloldás halálra ítélte az
egész Felvidéket, majd néhány hónap alatt az egész ország retteghetett. Ez most sincs másképp,
a dögvész szeptember óta már országszerte ontja a vért. Az újdonsült főváros
Kolerabizottmányt hozott létre. E testület feladata a védelem, illetve rendeletek kiszabása, majd
a betartás ellenőrzése. Ha valaki nem tartja be a hozott szabályokat, súlyos pénzbírságban
részesül. Saját házát és utcáját tisztán kell tartania, emellett árnyékszékét és csatornáját naponta
át kell öblítenie mindenkinek!
Korábban voltak már próbálkozások a víz tisztítására, azonban nem voltak megfelelőek. A parti
szűrésű vízművek minősége nem érte el a kívánt szintet, illetve a lakosok vízigényét sem tudta
kiszolgálni, mivel az egyre csak nő azóta is. További probléma, hogy újnevezett kuruzslók
becsapják a bajba jutott családokat, és vagyonokért cserébe gyógyszert kínálnak. Ezek a
csodaszernek nevezett készítmények azonban nem segítenek senkin. Eme cselekmény
szigorúan bűntetendő, ha az ön közelében bárki is hasonló üzletet vélne felfedezni, feltétlenül
értesítsék a hatóságokat!
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