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Szélesedik a szegedi influenza-fron 
Három halálos eset is előfordul — Tiz -"vos megbetegedést jelenteitek 

Egyelőre nem foganatosítanak ssfeorubb óvintézkedéseket 

('A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
gedet az influenzajárvány eddig csak szelídeb-
ben simogatta A megbetegedések s?áma ugyan 
tekintélyes volt és állandóan emelkedett, de a 
betegség kivétel nélkül minden esetben egé-
szen enyhe lefolyásúnak mutatkozott és súlyo-
sabb komplikációkkal egyetlen esetben sem 
járt. Most azután teljesen váratlanul komoly 
fordulat történt Szeged város közegészségügyi 
frontján. 

A' tiszti főorvos jelentése szerint legutóbb 

a kerületi orvosok tiz súlyos megbe-

tegedést jelenteltek be a főorvosi hi-

vatalban, sBt három haláleset is elő-
fordult. 

Egy hetvenkilenc esztendős férfi "és két cse-
csemő halt meg. Mindhárom influenzában be-
tegedett meg. de nem biztos, hogy haláluk 
ennek a betegségnek volt a következménye. 

A munkásbiztositó pénztár jelentése szerint 
a járvány nem fokozódik, az iskolákban sem 
változott a helyzet. A főorvosi hivatal minden 
megbetegedést és minden gyógyulást számon 
tart és igy tiszta képe van a járványról. Szi-
gorúbb óvintézkedések elrendelését egyelőre 
szükségtelennek tartja, de a járvány minden 
momentumát éber figyelemmel ellenőrzi 

s í Országot Közegészségügyi Intézet 
Az intézel díjtalanul vizsgálja meg az élelmiszerekei 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Darányi Gyula egyetemi tanár, az egyetem 
közegészségtani intézetének igazgatója hivata-
los átiratban értesítette a város polgármesteri 
hivatalát, hogy az Országos Közegészségügyi 
Intézel szegedi állomása megkezdte működését. 
Darányi professzor átirata igy szól: 

»Az egyetemi Közegészségtani Intézet Helyisé-
geiben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
illetve a Népjóléti Minisztérium S4.971—1928 I. sz. 
rendelete értelmében a m. kir. Országos Köz-
egészségügyi Intézet Szegeden felállított állomása 
a mai naptól kezdődőleg megkezdi működését 
Az állomás cime: Szeged, Kálvária-tér 5b. Az ál-
lomás jelenlegi vezetője dr. Ivánovics György 
egyetemi tanársegéd. 

Az alábbiak a M. Kir. Országos Közegészség-
ügyi Intézet vidéki állomásainak szervezeti sza-
bályzatából készült kivonat 

•A szegedi vizsgáló állomás a következő terü-
letre végzi a vizsgálatokat: Csanád, Arad, Toron-
tál közigazgatásilag egyesitett vármegyék, Cson-
yrád vármegye Tisza jobbparti része és Szeged 
városa. /1: állomás köteles az összes heveny és 
idült fertőző betegségekre vonatkozó laboratóriumi 
vizsgálatokat hatóságok részére díjtalanul elvé. 
gezni. 

Nem hatósági orvosok részére ingyen csak akkor 
kötetes a vizsgálatokat elvegezni, ha az egyén, 
akitől az anyag származik, igazoltan szegény és 
ccm tagja valamely betegség esetén biztosító inté-

zetnek, intézménynek, egyletnek. 
Díjtalanul végzi azonban minden beteg részére 

az állomás a diphteria gyanús toroklepedék, bak-
teriológiai, typhus (paratyplius) és dysenteriara 
gyanús esetekben vér, széklet és vizelet serológiai 
és bakteriológiai, anthrax, meningitis, malleus és 
kolera, pestis bakteriológiai és kiütéses typhus 
serológiai vizsgálatát akkor is, ha magánorvos 
küldi be az anyagot 

Díjtalanul végzi városok, községek részére kőz-
kutakból származó ivóvíz bakteriológiai és vegyi 
vizsgálatát egészségre káros fertőzöttségre valló 
gyanús esetén. Ilyen vizsgálatot egy közkutból 
évente csak kétszer köteles elvégezni díjtalanul. 
Díjtalanul végzi el többször is, ha az a vizsgálat 
valamely akkor a vizsgáló állomás ajánlatára 
bevezetett vizjavitási eljárás ellenőrzését célozza. 

Díjtalanul végzi el hatóságok részére tejnek és 
más élelmiszernek bakteriológiai vizsgálatát, ha 
a vizsgálat célja az illető élelmiszerek egészségre 
való esetleg ártalmas voltának kiderítésére. 

A typhus és diphteria vizsgálati anyag bekül-
désére szolgáló edényeket az intézet rendelkezésére 
bocsájtja a beküldők részére.« • 

Ennek az uj intézetnek közegészségügyi 
szempontból fontos jelentősége van, mert ed-
dig a bakteriológiai vizsgálatokat csak kése-
delmesen végezhették el. Az uj intézet jelen-
tékenyen megkönnyíti az élelmiszerek egész-
ségügyi ellenőrzését és a járványos betegségek 
elleni küzdelmet is. 

A hét szenzációja 
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parkosítását 
Gyermeíifáíszéíeref létesítenek a Szabadság-téren és a Vadkert-téren 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
közkerti bizottság szerdán délelőtt dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elnökletével ülést tar-
tott a városháza tanácstermében- Hammel 
Dezső városi főkertész ismertette a bizottság 
előtt a város parkosítására vonatkozó terve-
zetét. Hivatkozott arra, hogya a közön-
ség körében már régebben felmerült az a 
kívánság, hogy a sugárutakat megfelelő mó-
don és formában parkiroztar.sa a város. A kí-
vánság teljes mértékben indokolt és a főker-
tész először a Boldogasszonv-sugárut parko-
sításának tervezetét dolgozta ki. Ez a sugárut 
ugyanis a legforgalmasabb, ezen az útvonalon 
jön be minden idegen a városba és igv aján-
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latos, hogy ezt díszítsék fel először. Jelenleg a 
Boldogasszony-sugárut mindkét oldalán két-
két sor fa vonul végig. A főkertész tervezete 
szerint az egyik sort kivágnák, a másik sort 
— a házak felé esőt — pedig ugy rendeznék, 
hogy minden nyolc méternyire álljon egy fa. 
A fák között, lehetőleg minden második fa 
után, egy-egy pihenő padot állítanának föl. A 
lovagló utal megszüntetnék, mert arra ma már 
semmi szükség nincsen, a helyét gyepesítenék 
és cserjékkel, virágokkal ültetnék tele. A Bol-
dogasszony-sugárut parkírozása igy két-há-
romezer pengőbe kerülne. Mivel azonban a 
virágágyak állandó öntözésének biztosítása ér-
dekében szükséges, hogy a sugárut egyik olda-
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Ián végigvezessék a vízvezetéket, ez jelenté-
keny külön költséggel jár, amelyre a városnak 
egyelőre nincsen költségvetési fedezete. A bi-
zottság ezért ugy határozott, hogy a Boldog-
asszony-sugárut kertesitését bizonytalan időre 
elhalasztja. 

A főkertész javaslatára azonban elhatározta 
a bizottság, hogy javaslatot tesz a szabadkai 
vámháztól az alsószivattyutelepig elterülő rész 
erdőszerü parkosítására. Ez a terület vizállá-
sos, először tehát a víz levezetésére van szük-
ség. Ezt a munkát még ebben az évben el-
végzik. A tavasszal megkezdik a Szabadság-
téri és a Vadkert-téri gyermekjátszóterek ki-
képzését. A tereket élő sövénnyel és a sövény 
megnövekedéséig sodronnyal kerítik körül, 
hogv a jószág ne jussnn be a térre és ne 
tehesse tönkre annak növényzetét. A sövény 
mögött szabályos sorokban fákat ültetnek és a 
tér közepe szabadon marad, hogy játszótere 
legyen a gyermekeknek. 

Bemutatta a főkertész ezután a Somogyi-
telep és a körtöltés közötti rész parkosítási 
tervét. Ezen a részen vonul végig az ármen-
tesitő társulat csatornája. A terv szerint a 
csatorna két partján korző-ut létesülne, az 
utakat két-két sor fa szegélyezné. Ezek len-, 
nének a hősök fái. Mindegyiket ünnepélyesen 
ültetnék el és alattuk fehér zománctábla 
őrizné egy-egy hősi halolt nevének emlékét. 
A hősök alléjának megvalósítása körülbelül 
tiz esztendei munkát jelentene és igy feltétle-
nül szükséges, hogy a munkát már ebben az 
évben megkezdjék. A bizottság tetszéssel fo-
gadta el a főkertész szépen kidolgozott tervét 
és azt pártolólag terjeszti a tanács elé. 

Zátonyra futott két óceánjáró 
London, február 20. A 7200 tonnás Charlier 

belga gőzös az Atlanti Óceán angol partvidé-
kén zátonyra futott és kormánytörést szenve-
dett. A hajót a tenger árja délkeleti irányban 
sodorja. A gőzös rádióállomása segélyhívó je-
leket ad le. 

A Geir norvég gőzös a portugál partvidé-, 
ken a Ságressi sziklaparton zátonyra futott 
és elsülyedt. A gőzös három matróza a ten-
gerbe fulladt, a többinek sikerült megmene-
külnie. 

A Solyó alatti alagutbau 
kigyulladt egy vonat 

London, február 20. A Hobokenbe vezető 
földalatti vasútvonalon tegnap a legnagyobb, 
esti forgalom idején a folyó alatt kigyulladt 
egy zsúfolt földalatti vonat. A felcsapó lán-
gok és a gyorsan fokozódó sürü füst rettenetes 
pánikot idézett elő. Az utasok közül életveszé-
lyesen mintegy 20-an, 50-en pedig könnyeb-
ben sebesültek meg, több 100. ember füst-
mérgezésben betegedett meg. 

Az utasok a tűz okát külőnbözőképen adják 
elő. Egyesek szerint rövidzárlat történt, má-
sok azt állítják, hogy az újságok és egyéb 
papírhulladékok gyulladtak meg, melyek a 
sinek közölt hevertek. Amikor a lángok a 
vonat egyik kocsijából felcsaptak és füst nyo-
mult a szakaszba, az utasok vad meneküléssel, 
egymást taposva és lökdösve a hátsó kocsikba5 

igyekeztek, ahol a mitsem sejtő utasok vissza-, 
lökdösték őket. Sok ember elájult és csak 
nagy nehezen sikerült az utasokat, akiket a 
pánik teljesen megzavart, az alagúton át gya-
log Newyorkba visszakísérni, amely csaknem 
két órát vett igénybe. Sokan összeestek, ami-
kor a friss levesőre értek. 


