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Szerdán 
nem ¥olt ujabb tifuizmegbetegedés 
Kecskeméti Jelentés a féivény forráséról — A tlszllfőorvoshelyeites és a polgár-

mester nyilatkozata 

(A Délmagyorország munkatársától.) A tífusz-
járvány frontján a helyzet változatlan. A főorvosi 
hivataltól nyert értesülésünk szerint ujabb meg-
betegedésről n^-n érkezett jelentés, a bejelentett 
betegek száma változatlanul hatvannégy maradt. 
A betegek közül haláleset sem fordult elő, általá-
ban valamennyi gyógyulófélben van. 

Dr. Ács Sándor tiszti orvos, a főorvosi hivatal 
helyettes veVője érdeklődésünkre kijelentette, hogy 
a jelek kedvezőek, a járvány azonban csak akkor 
lesz megszűntnek tekinthető, ha legalább három 
hitig ujabb megbetegedés nem fordul elő a város 
területén. A tifusz lappangási ideje ugyanis általá-
ban három hét 

A főorvosi hivatalnak azt a feltevését, amely 
szerint Szegeden a tífuszos megbetegedéseket egy 
Kecskemét és Félegyháza kőzött fekvő gazdaságból 
szállított és tifuszbacillusokkal fertőzött tej okozta, 
Igazolják a 

Kecskemétről 

Irkezett alábbi jelentések: 

»A kecskeméti egészségügyi hatóság megállapí-
totta, hogy a szegedi megbetegedések forrása 
Szappanos István földbirtokos városföldi gazdasága 
lehet, ahonnan naponként. 80 liter tejet szállítottak 
Szegedre, 

A járvány ott kezdődött hogy Bakóczi Erzsébet 
Szakácsnő ágynak esett Télegyházáról orvost hio-
lak hozzá, aki influenzának minősítette először 
a betegséget. Néhány nappal később megbetegedett 
Szappanos kisfia is, majd rövid idővel utána gyen-
gélkedni kezdett a szobalány ls. A megrémült gaz-
dálkodó családja ekkor Kecskemétrőlvitetett orvost a 
tanyára dr. Meréteg Sándor gyermekorvos személyé-
ben, aki konstatálta, hogy a megbetegedések ese-
teiben nem influenzáról, hanem tífuszról van szó. 

A beteg gyermeket elvitették Szegedre a klinikára, 
ahol a vérvizsgálat igazolta a kecskeméti orvos 
megállapítását. 

Az eredmény még Jobban alátámasztotta a sze-
gedi orvosi konferencia azon meggyőződését, hogy 

a tífuszjárvány csak a város-
földi gazdaságból Indulhatott kl. 

Amíg az orvosok nyomozása idáig eljutott Város-
földön megbetegedett maga a földbirtokos, Szap-
panos István is, nemkülönben a feiőgulyás, Nánási 
József 

Amikor a járvány ilyen méreteket öltött, dr. 
Tassy József tiszti főorvos azonnal érintkezésbe 
lépett az Orszá,jos Közegészségügyi Intézettel, ahon-
nan dr. Horváth Dezső, a tifuszosztály vezetője 
Utazott le a városföldi gazdaságba és a földbirtokos 
családtagjaitól, valamint az egész személyzettől 
vért vett vizsgálat céljaira. A vérvizsgálat nagy 
megdöbbenésre azzal az ercdménngel végződött, 
hogy a megvizsgáltak valamennyien hastifuszgga-
nosak, még a fejőgultfuís 6 és i esztendős két fiacs-
kája is 

A tiszti főorvos Intézkedésére a család és a sze-
mélyzet valamennyi tagját bevitték a kecskeméti 
járványkórházba, ahol a gyógykezelést, illetve a 
fertőtlenítést magának a tiszti orvosnak személyes 
részvétele mellett meg is kezdték. Intézkedés tör-
tént arra vonatkozólag is, hogy a leváltott személy-
zet helyébe egészséges emberek k&áljenek ki a 
tejgazdaságba. \ 

A városföldi gazdaságból kiindult tífuszjárvány 
kapcsán a kecskeméti orvosok megállapították, 
hogy Kecskeméten e.zideig nyoma sincs a tifusz-
járványnak 

Röviden megemlékeztünk már arról, hogy 

a szegedi tej és te)termékkeres-
kedOk 

forgalma nagymértékben megcsappant A kereske-
dők indokolatlannak tartják a polgármester ren-
delkezését, amely a közönséget a nyerstej termékek 
fogyasztásától való tartózkodásra hívja fel, mert 
szerintük a veszélytelen vidékekről szállított tej, 
vagy tejterm/k fogyasztása nem jelent veszedel-
met. 

A kereskedők panaszáról dr. ács Sándor a kővet-
kezőket mondotta: 

— A város közegészségügyi hatóságának az a hi-
vatása, hogy a közönséget fenyegető veszedelmet 
minden rendelkezésre álló eszközzel és minél radi-
kálisabban elhárítsa. Ebből a szempontból kell 
vizsgálni a dolgot, mert kétségtelen, hogy inkább 
érjen anyagi károsodás néhány kereskedőt mint-

hogy növekedjen a város egész lakosságát fenye-
gető veszedelem. A főorvosi hivatal mindpn ki-
adott rendelkezésért vállalja a felelősséget. Ki kell 
azonban jelentenem, hogy forralt állapotban bár-
milyen tejtermékei bátran és veszélytelenül fo-
gyaszthat a kö-őtség, főzéshez tejfölt is használhat, 
ha az az étellel együtt felforr. Veszélytelen a sajt-
fogyasztás is, de természetesen csak akkor, ha 
árusítása, kimérése és csomagolása a tisztasági 
szabályok legszigorúbb betartása mellett történik 

Kérdést intéztünk a tejtermékkereskedők panasza 
ügyében 

a polgármesterhez 
aki kijelentette, hogy a járvány miatt teljes is, 

szigorúsággal Kell ügyelni á közönség egészségi-
nek biztosítására. 

— Értesülésem szerint a feleM ebben a pillanat-
ban kedvezőek, azonban kétségtelen, hogy a veszé-
lyen még nem vagyunk tul — mondotta a polgár-
lyen még nem vagyunk teljesen tul — mondotta a 
polgármester. 

Mint velünk közlik, a járvány kikutatásának 
munkájában Darányi Gyula professzor vezetésével 
résztvett az egyetem közegészségtani intézetének 
egész asszisztenciája. A munkába bevonták a szi-
gorló orvosokat naponta száz és száz beérke-
zett anyagot vizsgáltak át az intézetben. A nép-
jóléti minisztériumból dr. Horváth Dezsőt küldték 
le, mig a honvédelmi minisztérium szakértőként .dr, 
Francz Géza főtörzsorvost küldte ki Szegedre. 
Az a megállapítás, hogy a járvány a Kecskemét 
és Félegyháza környékéről Szegedre szállított tej-
ből keletkezett, dr. Ivanovics György asszisztens 
érdeme, aki a dr. Lajos Sándor által összegyüj-
tőtt adatok alapján gondolt először erre a lehe-
tőségre. Ezzel a munkával sikerült azután a most 
már szünőfélben lévő járvány leküzdése. 

Halálos sserencséilenség 
aniennasserelés leöszben 

A villanyáram agyonsuftotta Kovács Fetenc lcömlvessegédet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

döbbentő szerencsétlenség ájdozata lett szer-

dán délben egy munkás , aki antennaszerelés 

közben érintkezésbe került a magasfeszültségű 

villanyvezetékkel. Az áram azonnal ha lá l ra 

sújtotta. 

Kovács Ferenc 32 éves kőmivessegédnek 

Gém-ucca 5. számú házban levő lakásán el-

romlott a rádióantennája. Rádiótechnikai is-

meretek h iányában egyik jóbarát ját kérte fel, 

hogy antennáját javítsa ki. Kovács szerdán 

türelmetlenül várta barátját, aki azonban ké-

sett, mire Kovács maga látott hozzá, hogv 

a munká t elvégezze. 

A türelmetlen kőmivessegéd felkúszott a 

háztetőre és munkához látott. A szomszédok 

hiába figyelmeztették, hogy ne nyúl jon az 

antennához, mert nem ért hozzá, Kovács 

hirtelen leszakadt és a ház elölt állá villany-

oszlop drótjaira esett. Kovács lemászott a 

háztetőről, hogy az antennát levegye a villany-

vezetékről. Egy nedves karót hozott ki az ud-

varból és azzal kezdte piszkálni a villany-

huzalt. Abban a pi l lanatban, amikor a karó-

val a vezetékhez é r t Kovács felkiáltott és 

élettelenül zuhant a járdára. A szerencsétlen-

séget sokan látták az uccában, hirtelen nagy 

tömeg gyűlt össze. Kihívták a mentőket, de 

Kovács Ferencen má r nem tudtak segíteni. 

Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre dr. 

Deák Ferenc rendőrfogalmaző vezetésével. 

Megállapították, hogy Kovács Ferenc szeren-

csétlenségéért senkit nem terhel a felelősség, 

saját vigyázatlansága volt az oka annak, hogy 

az áram agyonsújtotta. Kovács jobbkezén égési 

sebek láthatók, azon a helyen, ahol az áram 

behatolt a testébe. A rendőri bizottság in-

hozzáfogott a munkához. Amikor az antenna j tézkedésére Kovács holttestét a bonctani inté-

pányvázó huzalait meglazította, az antenna I zetbe szállították. 

M e g k e s d í é k 
a Külvárosi uccák ieliöltését 

Szerdán délután télórás Ülést tartóit a kisgyűlés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhatósági kisgyűlés februári ülését szerdán 

délután félőt órakor nyitotta meg a polgár-

mester. A kisgyűlés napirendjén mindössze 

18 pont szerepelt közte 17 polgármesteri elő-

terjesztés és egy interpelláció. A polgármes-

ter néhány behajthatatlan lakbérhátralék tör-

lésére, különböző köztérhasználati engedélyek 

megadására és több illetőségi kérelem telie-

sitcsére tett előterjesztést' 

Az interpellációt Petrik Antal intézte a pol-

gármesterhez, ákitől a szükségmunkákkal 

kapcsolatban kért felvilágosításokat 

A polgármester azt javasolta, hogy a kisgyű-

lés az interpellációt tegye át a közgyűléshez, 

mert annak a hatáskörébe tartozik. A közgyű-

lés határozata értelmében — mondotta — első-

sorban a Mars-teret a Kálvária-teret és a 

Buvártő területét kell feltölteni. A város eddig 

az 500.000 pengős államsegélyből 250.000 pen-

gőt kapott meg. A munká t csak most indít-

hatják meg a kivánt mértékben, mert eddig 

sem elegendő fedezete, sem elég csilléje nem 

volt a városnak. Most azonban megkezdték a 

külvárosi uccák töltését. A fuvarosok közül 

jelenleg 30 dolgozik. A kiutalt pénzből még 

60.000 pengő van, a polgármester ezért a na-

pokban megsürgette az államsegély hátralevő 

részének kiutalását, mert félős, hogy a Tisza 

elönti az árterületeket és igy lehetetlenné vá-

lik a töltéshez szükséges föld kitermelése 

Az interpelláló a választ tudomásul vette. 

de kifogásolta, hogy a mérnöki hivatal nem 

tartja be a tízes bizottság által megállapí-

tott sorrendet. Kifogásolta azt is. hogy a bi-

zottságot nagyon ritkán h ív ják össze. Végül 

bejelentette, hogy nem kívánja a közgyűlés elé 

vinni interpellációját, Igy azt vissza ls vonja. 

Dr. Kotiács József arra hivta fel ezután a 

polgármester f igyelmét hogy nemcsak a kül-

városban, hanem a belvárosban is vannak sá-

ros uccák, azokat a gőzfürdő salakterméséyel 

sártalanitani lehetne. 

'A polgármester válaszát a kisgyűlés tudo-

másul vette és ezzel az ülés öt óra után né-

hány perccel véget é r t 

Interpelláció 
a nyíregyházai tárgyalás miatt 

Budapest, február 25. Meskó Zoltán országgyűlési 
képviselő interpellációt jegyzett be az igazságügy-
miniszterhez, amelyben kifogásolja, hogy a Klein-
féle gyilkossági per nyíregyházai nyilvános fő-
tárgyalásán a biróság a közerkölcsiség megóvása 
érdekében nem élt a kellő és a bűnvádi perrend-
tartásban biztosított gondossággal. Jogászkép vise-
lők között élénk vita indult meg a képviselőház 
folyosóján. Nagy Emil volt igazságügyminiszter 
art mondta, hogy a tárgyalás vezetésébe senh 
nek sincs beleszólása, ez teljesen a biró meg-
ítélésére van bízva, Meskó Zoltán a jövő szerdán 
mondia el interpellációját 


