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M e g b ü n t e t i k a h á z t u l a j d o n o s t , 
h a e g é s z s é g t e l e n l a k á s t a d b é r b e 

Kataszter készül a nedves lakásokról 
(A Délmagyarország munkatársától.) A1 

tüdővész elleni védekezés szabályrendeletterve-
netének tárgyalása alkalmával — mint isme-
retes — dr. Jung Sándor kerületi tiszti orvos 
bejelentette, hogy rövidesen előterjesztést tesz 
a tanácshoz az egészségtelen pincelakások ka-
taszterének elkészittetése érdiekében és java-
solni fogja, hogy a város alkalmazza ezen a 
téren is az épitési szabályrendelet rendelke-
séseiL 

Dr. Jung Sándor előterjesztését csütörtökön 
erjesztette a tanács elé dr. Pálfy József ta-
oácsnok, az előljárősági ügyosztály vezetője. 
A tiszti orvos előterjesztésében arra kéri a 
¡anácsot, hogy válogattassa ki a nedves pince-
lakások közül azokat, amelyek emberi lakásul 
teljesen alkalmatlanok. A kiválogatás munká-
ját bizza az előljárósági ügyosztályra, amely 
i főorvosi hivatal és a mérnöki hivatal alkal-
mazottaival együtt megvizsgálná mindazokat a 
lakásokat, amelyek belekerültek az első ki-
mutatásba. Hozzávetőlegesen a 3100 nedves 
lakás között száz-százötven ilyen lakás van. 
Ezekről készitsen a város hatósága nyilván-
tartást és intézkedjék, hogy abban az esetben, 
ha önkéntes kiköltözés következtében valame-
lyik megüresedik, azt már lakó többé ne fog-
Iáthassa el. A tiszti orvos hivatkozik előter-

jesztésében az épitési szabályrendelet 45. pa-
ragrafusára, amely kategorikusan kimondja, 
hogy az ilyen lakások közegészségügyi szem-
pontból emberi lakás céljaira nem adhatók 
bérbe és nem használhatók, az a lakó, vagy 
háztulajdonos, aki nem respektálja ezt a ren-
delkezést, kihágást követ el és büntetendő. 
A város az előterjesztés elfogadásával és vég-
rehajtásával nem tesz mást, mint a régen ér-
vényben lévő épitési szabályrendelet egyik 
szakaszát hajtja végre. 

— Az a nehéz kérdés merül fel most — 
mondotta az előterjesztés ismertetése után dr. 
Pálfy József —, hogy elfogadhatjuk-e azt, amit 
az orvos javasol. 

Néhány másodpercnyi csönd után a polgár-
mester határozott hangon jelentette ki, hogy 
az előterjesztést el kell fogadni. 

A tanács ezután egyhangúlag elhatározta, 
hogy elfogadja dr. Jung Sándor előterjesz-
tését, utasítja az előljárósági ügyosztályt az 
egészségtelen, nedves pinoeoduk kiválasztására 
és a szükséges kataszter elkészítésére. A nyil-
vántartás elkészítése után pedig értesíti az ér-
dekelt háztulajdonosokat, hogy az egészségte-
lennek minősített lakásokat, ha azok önkéntes 
kiköltözés utján megüresednek, újra nem ad-
hatják bérbe. 

K i u g r o t t a s z e g e d i k ó r h á z 
a b l a k á n é s m e g h a l t F a r k a s V i n c e 

d o r o z s m a i n y . f ő s z o l g a b í r ó 
Vtűcbéloperáció után £asöártyagyullaáás lépett fel s dellríumá-
ban Követte el teltét — Az örföngö beteg Két ápolónőt leUtött 
Halálát &as&ártyagyullaáás okozta —Az ápolószemélyzet közül 

senkit sem ter&el felelősség 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délután négy órakor végzetes szerencsét-
lenség szinhelye volt a városi közkórház. 

Farkas Vince ny. szolgabíró, do-
rozsmai bankigazgató önkívületi 
állapotában kiugrott a közkór-

báz első emeleti ablakából. 
A szerencsétlen férfi a kórház főbejárata előtt 
lévő virágágyakra esett ki és csütörtökön dél-
előtt tiz órakor meghalt. Farkas Vince bank-
igazgató szerencsétlenségét a közkórház igaz-
gatósága azonnal jelentette a rendőrségnek. 
Az ügyészség intézkedésére pedig nyomban 
megindult a nyomozás annak megállapítására, 
hogy a szerencsétlenségért a kórház ápolósze-
mélyzetét terheli-e felelősség. 

Csütörtök délelőtt kilenc órakor azután a 
kőzkórház jelentette az ügyészségnek, hogy 

Farkas Vince megbalt. 
A bejelentéssel egyidejűleg az elhunyt csa-
ládja is interveniált az ügyészségnél, hogy a 
szerencsétlenül járt Farkas Vincét boncolás 
mellőzésével temethessék el. 

Farkas Vínoe bankigazgatói néhány nappal 
rtelőtt vakbélfájdalmakkal szállították be a 
közkórházba. A közkórházban dr. Machánszky 
László főorvos azonnali operációt végzett a 
nagybetegen. Az operáció sikerrel is járt, bár 
a műtét alkalmával már megállapították, hogy 
a betegnél 

a hashártyagyulladás tünetei 
mutatkoznak 

és így a sebészi beavatkozásért a beteg a kór-
házhoz későn fordult. A nagybeteg bankigaz-
gató a kórház Kossuth Lajos-sugáruti front-
ján lévő egyik magánszobában volt elhelyezve. 
Az operáció után állandóan két ápolónő tar-
tózkodott mellette, akik el sem mozdultak a 
beteg ágyától, mivel a betegnél hashártya-
gyulladással kapcsolatban 

lázas önkívületi állapot lép fel. 
Ez ,az_ elővigyázat. azért volt szüksége«, mer t 

az ilyen beteg eszméletlen állapotba kerül 
és ilyen eszméletlen állapotban őrjöngeni szo-
kott. 

Szerdán délután a nagybeteg bankigazgató 
aránylag nyugodtan feküdt ágyában. Szabá-
lyosan lélekzett, nyugodtan feküdt és igy 
ápolónői semmi rendellenességet nem tapasz-
taltak nála. Az egyik ápolónő, hogy a szobát 
friss levegő járja át, a szoba hatalmas ab-
lakát kinyitotta és mindkét ápolónő kikönyö-
költ az ablakon. 

Délután négy óra lehetett, amikor 

Farkas Vince kórházi ruhájában 
hirtelen kiugrott az ágyból és 

feifel neki rohant a falnak. 
Az ápolónők azonnal az önkívületi állapotba 
került beteg lefogására siettek. Farkas Vince 
azonban 

az ápolónökre támadt. Neki ug-
rott az egyik ápolónőnek, akit 
leütött, birokra kelt a másik ápo. 

lónöveL 
A dulakodás zaja nem hallatszott ki a folyo-
sóra, mivel a szoba kétszeres ajtóval van el-
látva. 

A dulakodás közben Farkas Vinoe 
hirtelen az ablakhoz ugrott és 
olyan mozdulatot tett, mintha 

ki akarna ugornL 
Az ápolónők kétségbeesve és teljesen kime-
rülve rohantak az ablakhoz, hogy a nagybe-
teget lefogják. 

Az egyik ápolónő az ablakon ki 
ugró nagy beteg lábát még el Is 
kapta, de a szerencsétlenséget 
már nem tudta megakadályozni 

és csak a szerencsés véletlenen mult, hogy az 
ápolónőt nem rántotta magával az őrjöngő 
beteg. 

A következő pillanatban már Farkas Vince 
lenn feküdt a kőzkórház előtti virágágyakon. 
Csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Ha na-

Csak egy percnyi 
figyelmet kérünk! 

Bíró Lajos 
a világ legalaft 
filmírója irta u 

ELSODORT EMDER-t , 
melynek főszerepet 

EMIL IBHNIKGS 
jáfsza utolérhetetlen alakítással. 
Nézzék meg ezt a remekmüvet, mely ; 
kuHnrföléryflnket mindennél jobban 
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gyobb lendülettel ugrik ki az ablakon, ugy 
az ucca aszfaltjára esik és testét teliesert 
összetörte volna. 

Az ápolónők segélykiáltásaira a kórház sze-
mélyzete kirohant az uccára. A földön esz-
méletlen állapotban fekvő Farkas Vincét azon-
nal hordágyra tették. Orvosai testét a legala-
posabban megvizsgálták és megállapították, 
hogy Farkas Vince az emeletről történt lóug-
rása következtében alig szenvedett sérülése.1 

ket. 
Farkas Vince azonban 

csütörtök délelőtt anélkül, hogv 
eszméletre fért volna, meghált. 

Halálát a hivatalos orvosi megállapítások sze-
rint hashártyagyulladás okozta. A leugrás 
folytán elszenvedett sérülései nem voltak sú-
lyosak és igy nem válhattak okozójává a ka« 
tasztrófális végnek, 

A megindult rendőri nyomozás most azt 
igyekszik megállapítani, hogy a kórházi ápolt 
Farkas Vinoe bankigazgató kiugrásáérL ter-
heLe valakit felelősség. 

Por a Rigó-uccában 
Mélyen tisztelt Szerkesztő url Az ön nagy,: 

becsű lapjának közérdekű ténykedését látva, 
bátor vagyok — sok szenvedő embertársam 
nevében — soraim közlését kérni. 

A rendőrség nemrégen adott ki egy okos 
rendeletet, mely megtiltja a portörlörohák ne. 
cára való rázásál. Ugyanekkor a város szivá-j 
ben f nagykörút, Rigó-ncca) lévő kenderfonó-j 
gyárban néhány hónap előtt kenderzuzót sze-
reltek fel, azóta esőstől ömlik a por. Kender-
kötegek viharzanak a levegőben és leteleped-
nek a fákon, földön, tetőn, szürkére festve 
mindent. Megfertőzik a környék kertjeit, ame-
lyekben kint tartózkodni csak az esetben le-
hetséges, ha oly »szerencsénk« van, hogy a 
szél történetesen az ellenkező irányban lalcók 
és lélekzeni próbáló emberek felé szállítja 
a kötélgyártás melléktermékeit. Nem is szólva 
arról, hogy néhány házzal arrább egy nagyi 
elemi iskola fejlődésben lévő gyermekei ebten 
a levegőben éhezik az óraközi szünetek pi-
henőjét. 

Az önök lapjának nyilvánosságára talán 
mégis felfigyel a város illetékes hivatala és 
kötelezi a gyárai a szükséges porszívó készü-
lék felszerelésére. Ez majd lehetővé teszi, hogy, 
az ablakok újra kinyíljanak és mi is szívhas-
sunk egy kis friss levegőt. 

Tisztelettel: Egy ember a sok közül, aki a 
kendert a mellre szivja. 

A szerkesztőségünkhöz érkezett levél tartal-
mára vonatkozóan kérdést intéztünk a kender-
fonógyár vezetőségéhez, ahol kijelentették, 
hogy csupán ideiglenes dologról van szók 
Most folynak a munkálatok egy teljesen mo-
dern szerkezetű készülék felszerelésére, amelye 
nek óriási előnyei vannak a dolgozó munkái1 

sok szempontjából. A készüléket már majiJJ 
nem teljesen felszerelték és igy egészen rövid 
idő kérdése, hogy a levélben emiitett helyzet, 
megszűnjön. A gyár vezetősége azon van, hogy 
a mostani állapotot mielőbb megszűntesse,,, 


