1913. augusztus 17.
Nous saluons avec affection sincére les
de tout les directions arrivées hotes de notre.
vilié. Soyez les bienvenus dans ce ehaud nid
de la stenographie et gardez le sentiment
se toujours renouvelant, qui réunit les stenographes de tout le monde pour une famille.
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DfiLMAGYARORSZÁG
másan, ahol Kállai Emil dr. üdvözölte őket
francia nyelven, a szegedi gyansirók nevében.
Péntek 'délelőtt 9 órakor reggeli lesz a
Kasslban. Délelőtt 10 órakor a város nevezetiességeinelk megtekintése. Délelőtt 11 óraikor a
MarkoivitB-szoibor leleplezése. Dól'ben a víztorony megtekintése. Délután 1 órakor a város
diszébélde a Kaséban. A szolbornál az ünnepi
beszédet Dobay Gyula dr. elnök tartja.

Kolerás-e Ördög József?
(A bekteorológiai-intézet fogja eldönteni.
— Lehetséges, hogy életben marad. —
A rendőrfőkapitány bezáratta a menhelyet.)

(Saját tudósítónktól.) Részletesen beszámoltunk arról a koleragyanus megbetegedésről, amely tegnap Szegeden történt. Ördög
József állapota azóta sem változott. Élet és
Az ünnepség .vendégei csütörtökön éjjel
halál között van, bár kezelő orvosa, Léderer
érkezteik meg 1 óra 25 iperiokor a Szaged-ál'loDezső dr. ujszegedi kerületi orvos, minden
igyekezetével azon van, hogy a szerencsétlen embert megmentse. Ez kétszeresen huszám alatt levő háza előtt még a kocsiutat is mánus ambició ezúttal, mert nemcsak egy
ember életéről van szó, hanem sok ezer emelöntötte a viz. A nyilt térről átfolyt az ár
— A külvárosi utcákat elöntötte az ár. —
egészen a ház elé és mivel a gyalogjárók ber megnyugtatásáról, egész Szeged városáA belvárosban is a pincék megteltek úgyis vizben álltak, imost .a ház előtt egész nak erkölcsi és anyagi érdekéről, mert ha
fölgyógyul Ördög, kétségtelen, hogy nem
vízzel. — A zápor pusztításai. —
tenger áll. Itt van ifjabb Blau Lajos füszer- ázsiai kolerában szenvedett. Ez meg, hogy
(Saját tudósítónktól.)
Ma hajnalban bá- iizlete. Egész a bolt ajtajáig ér a viz és a mit jelent, azt különösen megérzi a város
kereskedelme és ipara, melyre nagyon hátrom órakor hatalmas zápor kerekedett Sze- kereskedő sehogy se tud magán segíteni.
rányos volna, ha elterjedne annak a hire,
Egy
másik
házban,
amely
a
Szücs-utca
geden. Ez a zápor abban különbözött a szohogy Szegeden kolera van.
kásos nyári esőzésektől, hogy megszakítás és a Szent István-tér sarkán van, a pincét
Erről azonban egyelőre még szó sincs,
bizonyos.
nélkül majdnem kilenc óra hosszáig tartott. öntötte el a viz. Ebben a házban lakik Alexa sőt az ellenkezője már majdnem
métermázsa Ma reggel a beteg bélürülékét megvizsgálAz a roppant vizmennyiség, amely ilyen hir- Milán pék és a pincében száz
amelynek nagy része tönkre ták. A görcsöli vizsgálat megtartására Antelen a városra szakadt, nem bírt aztán rend- búzája volt,
drássy Ferenc dr., a tiszti főorvos helyetszeres és gyors lefolyásra találni, különösen ment. Délután szállíttatta el a búzát a pin- tese, Hollós József dr.-t kérte föl, aki tegnap
a külvárosokban, ahol a csatornázás meg- céjéből. A lakosok már többször fordultak érkezett haza a londoni orvosi kongresszuslehetősen kezdetleges és elöntötte az utcá- bajukkal a rendőrséghez és a tűzoltósághoz, ról. Hollós dr. hivatkozott arra, hogy a hosza,hol azzal utasították el kérelmüket, majd szu utazás nagyon megviselte és azonkívül
kat, meg a tereket.
lefolyik magától is a viz, csak legyenek tü- útközben megfázott és beteg, 'ennek dacára
A mai záporesőt legjobban a Szent Ist- relemmel. Délután öt órakor pedig megeredt az ügy fontosságára való tekintettel készván-téren levő házak tulajdonosai és lakói' I megint az eső és a Szent István-téren még séggel elvállalta a górcsövi vizsgálat megejtését. Hollós József dr. a vizsgálat eredsinylik meg. A Szent Istvánkér teljesen víz j nagyobb lett a viz.
ményéről a következőket mondotta a Délalatt áll. Olyan a nagy térség, mint egy tó.
munkatársának:
|
Nagy pusztításokat
okozott a felhösza- magyarország
A viz kedélyesen hullámzik a víztorony kö- 1
—
Laboratóriumomban
a vizsgálatot
kadás a külvárosi részekben is. A Móra-várül, amelyet most még hatványozottabb
leggondosabban
megejtettem.
A
bélürülékben
rosrészben a Vörösács-utca, Remény-utca,
mértékben lehet víztoronynak nevezni. A toKatona-utca nagy része viz alá került. Ezek- vibriókat nem találtam, pedig a vibriók jeronynak a talpazata mély vizben áll és szinben az utcákban nemcsak a házak pincéit ön- lenléte a legbiztosabb ismérve az ázsiai kote félelmetesen emelkedik ki a torony az ellerának. Mindennek dacára, határozottan nem
tötte el a viz, hanem még a lakásokba is beöntött térségen,. Körülbelül fél méter maállítom, hogy Ördög József nem kolerában
tolakodott és a szegény embereket kiűzte
gasságban áll a viz mindenfelé. A gyerekek
otthonukból. A Lechner-téren és a Mars-té- szenved, mert ezt határozottan és tudomáa nagyszerű látvány hírére előkászalódtak a
nyos biztonsággal csakis a biológiai vizsgáren is hatalmas viz hullámzik és a hajlékszomszédos Vidra-, Szücs-utcákból és a
lat
hivatott megállapitani. A biológiai vizstalanná vált lakosság a rendőrséghez ment
Csongrádi-sugáriitről és derékig gázolnak a
gálat
pedig három-négy napot vesz igénybe.
tanácsot kérni, hogy mi té'vő legyen? A
vizben. Többen egy tó átkelési vállalatot is
rendőrség eddig még senkit sóm telepitett ki Épen ezért a váladékot a kolozsvári baktelétesítettek. Nagy szálfákat összekötöztek és
a lakásából, mert erre még nem volt szük- riológiai intézetnek küldettehi el, mely kétaztán az így készített tutajon
hajókáztak
ségtelenül meg fogja mondani a valóságot.
ség.
kereszül-kasul
a téren. A stilszerütlen látAddig is azonban Ördögöt ugy kell kezelni,
A Belvárosban is sok háznak a pincéjét
ványt kellő csodálattal bámulták a Szent
hogy
ellepte a viz. A Korzó-kávéháznak pincehe- mint fertőző beteget, mert lehetséges,
István-tér szélén lévő hatalmas bérpaloták
kolerás.
lyisége teljesen vizben áll. Szivattyú segéés -nem birták sehogy se megérteni, hogy
Szalay József dr. helyettes főkapitány,
lyével próbálják a vizet eltávolitani, de foly•miért van akkora viz ,a város közepén1. Peamikor értesült az esetről, azonnal megtette
tonosan újból fölszivárok a viz. A délutáni
dig 'hát ez érthető: a teret még most sem tölhosszabb esőzés még csak jobban előmozdí- a legszigorúbb óvóintézkedéseket. Mivel
megállapítva 'még nincsen/, hogy koieráls-e
tötték föl és két méterrel alacsonyabban
fektotta a pusztítást. A Tisza, mely már apadni Ördög vagy se, a főkapitány a legrosszabb
szik az eszménytelen nivó alapelvénél fogkezdett, ismét rohamosan árad.
esetet vette tekintetbe és a menhely sürgős
va, mint a körülötte levő utcák. Azokból mind
fertőtlenítését
elrendelte, továbbá öt napra
A
szegedi
tanyákról
olyan
hirek
érkeza viz tehát a Szent István-térre .folyik le, a
bezáratta
a
menhelyet,
mert Ördög megbetenek, amelyek szinte aggodalmat keltenek. Az
hol eképen e g y kis tengerszem képződik, ha
gedése előtt ott lakott. Egyébként az esetre
óriási esőzés odakünn megdagasztotta a viz- vonatkozólag igy nyilatkozott:
több eső esik, mint amennyi illenék.
ereket, megárasztotta a Maty-ért és a Fe— Tudományos pozitivitással még nem
De nemcsak m a g á t a teret öntötte el
hér-tót, ugy, hogy a külterületi
lakosság sikerült megállapitani, hogy milyen betega viz. A teret határoló gyalogjárók
is viz áradástól fél. A nagy esőzés még a homoalatt állnak. Egyedül a kocsiutak vékony kon is ös'szegyülemlitette a vizet, ugy, hogy ségben szenved Ördög József, óvatosságból
sarja emelkedik iki a vízből és némileg még a szőlők is igen sok helyütt vizben. állanak. egyelőre ugy kezelik, mintha kolerás volna.
A váladékot elküldtük Kolozsvárra, az ottafentartja a közlekedés lehetőségét. Csonga
ni egyetemi bakteriológiai intézetbe, ahonGyula korcsmája azonban már-már megkönan négy-öt nap multán megérkezik a válasz.
Berchtold
budapesti
utja.
Bécsből
jezelíthetetlen. Egész kis hidat építettek a
Akkor
kétségtelen véleményt kapunk, addig
lentik, hogy Berchtold Lipót gróf külügymikorcsma ajtójából a kocsiút közepére, azonpedig
Ördög
a kolerabarakkban marad. A
ban már azt is ellepi a viz. A Szent István- niszter a legközelebbi napokban Budapestre
a
érkezik, ahol behatóan fog tárgyalni
Tisza hatóság minden óvóiriüézkedést megtett
téren van a hétes számú fiókposta hivatal;
í
veszedelem
elkerülésére.
Minthogy
a
koleraaz előtte lévő gyalogjáró teljesen vizben van
István gróf magyar miniszterelnökkel.
! gyanús beteg a városi menhely lakója, a
ós a közönség nem mehet a postára. A tér 6.

Viz alatt áll a Szent István-tér.

Értesítés.
i.
i>
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Kárpitos árulj bárHinetj részletfizetésre i?
Dús választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::

rüen és olcsón eszközöltetnek.

::

kárpitos-üzlet
Kossut Lajos-sugárut 6. szám,

