
A T i s z a : S m é t e r 4 0 
Bár k ö r v e ü e n v e s z é l y nincs, m e g a l o k U o t l á k a * A r y l x -
v é d e l m i bizottságot - Ó v a t o s s á g b ó l b e t o l o z z á k a Ste-

f á n i á i t ö l t é s le járóit 
(A Détmaggarorezág munkatársától ') A Tisza ára-

ftáse egyre nagyobb erővel fokozódik, sziütje hu-
asonnégy óra alatt tóbb, mint egy méterrel emel-
tetett es mrfr nem egészen egg méter hiányzik 
ebból « maximátis vizáhásbóf, amelyet tizenhárom 
iwet ezelőtt, 1919 május 12-én ért el a viz. 
Csütörtökön reggel a vízállás 719 centiméter volt 
S BQflpont fölött, éjfélkor már 782 centimétert 
•n t a to t t a magasságmérő, 

piatekai pedig a vfz szlaa elérte, 
t M hasz cnntfméterrnl meg is haladta 

a aralc métert. 
A Tiszaparton állandóan nagy csoportok írtnak 
» lesik a vadai szágatdó vizet, amely az erdélyi 
pusztulás roncsait, deszkákat, karókat asztalo-
kat, szekrényeket és e & é b butorroncsokat sodor 
magával 

A vjzrajzl jelentésekből további 'áradásra [ebet 
következtetni és igy nem lehetetlen, hogy 

aébánr napon halM a Haza vfze falai 
az 1919. i f i magasságon. 

A aielMkfolyők felső szakaszain három nap óta 
aaakadatlanal esik az eső és ennek következtében 
es áradás tovább tart A Sajó, a Bodrog és az 
Ipoly erősen árad, csak a Körösök apadnak. A 
Maros magyar területi szakaszáról I&ssu apadást 
Jelentenek, de hir szerint a felső szakaszon ismét 
megindult az áradás. Ezt az áradást nem igen 
eOeneulyozza az, hogy a Tisza felső szakaszain 
apadáe kezdődött 

Ifivel a Tisza vtzáülsa Szegednél elérte már 
Szt a magasságot, amely szükségessé teszi az árviz-
védelmi intézkedések foganatosítását, bár a várost 
közvetlen veszedelem nem fenyegeti, 

• polgármester megalakította az ár-
vízvédelmi bizottságot 

as a szegedi töltésszakaszt felosztotta a mérnöki 
Mvatai ügyosztályai között A polgármesternél dél-
hsa árvízvédelmi tanácskozás voltf amelyen részt-
Mtt Berzanezey Domokos műszaki főtanácsos. Ml-
tdlyffy László mflszaki tanácsos, Breinoníts Vil-

műszaki tanácsos és Hergár Viktor városi fő-

mérnök. Később bevonták a tanácskozásba Scut-
tety Sándor föszamvevőt is, akinek az árvízvédelmi 
intézkedések költségeire kell fedezetet teremte-
nie. A tanácskozás után dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának. 

— Komotg árvi-veszedetemröl ngyan nem tehet 
be'-eini, de mivel az áradás abnormálisan nagy-
méretű, a törvény rendelkezései értelmében jóelöre 
meg telt tennünk a szükséges óvintézkedéseket. 

— A Tisza szegedi töltésszakaszának ellenőrzé-
sével a város mérnökeit bíztam meg. A felső sza-
kaszt, amely a tápéi vámháztól a hidig terjed, 
Mihályffy László mflszaki tanácsos, az alsó töl-
tésszakaszt Breinnims Vilmos mflszaki tanácsos 
ellenőrzi. Elhaíaro/tuk, hogy 

a Stefániái töltésen lévft lejárat) nrt-
lásokat már most befalaztatlak 

es megfelelő mennyiségű rBzse*őteget, karókat hor-
datank a töltés minden pontjára, hogy szükség 
esetén kéznél *legyen minden « töltés esetleges 
erősítésére. Kijelöltük azokat a földbányákat is, 
amelyekből szükség esetén főidet hordathatank a 
védőtöltések -magasítására, összeírtuk a közerőt 
amely az elkészült kimutatás szerint 2500 ember-
ből áll és intézkedtünk, hogr a töltéseken éiiet 
megjelelő világítás' leggen. 

— Hangsúlyozom, bogy ezekre az Intézkedésekre 
közvetlen Szükség nincs, remélem nem ts lesz, 
mert 

a Tisza egy-két sápon beHfl álért a 
legmagasabb vízállását i a azatáa 

megkezdődik az apadás, 
csupán 'óvatosságból kell felkészülnünk minden, 
kizártnak látszó eshetőségre is. 

Breinovits Vilmos és Hergár Viktor v i r ó d mér-
nökök pénteken délelőtt végigjárták a védőtöltése-
ket, alaposan megvizsgáltak mindent és megállapí-
tották, hogy a töltés teljesen ép, lazmás, sziVár- L 
gás sehol sem észlelhető. ' ' I 

Este hat óráig a Tisza vtmdsa további ) 
* husz centiméterrel emelkedett ée elérte a 

810 centimétert, 

A halálos klinikai Injekdócsere ügye 
a törvényszék előtt 

Dr. Herepey Iván orvost 200 pengő, a két Ápolónői 30—50 pengő pénzbüntetésre 
ítélték 

, f,A Délmagyarország munkatársától.) Amnlt 
év őszén a szegedi bőrgyógyászati klinikán 
történt halálos gyógyszercsere ügyében pénte-
ken tartott főtárgvalást a szegedi törvényszék 
T/W-tanácsa. Az ügyészség a halálos injek-
ció miatt három egyént ültetett a vldlottak 
padjára: dr. Herepey Iván klinikai gyakor-
nokot, Istenes. Mária és Sötét Jolán ápolónő-
ket és mind a három vádlottat gondatlanság-
bál okozott emberölés vétségével vádolt? meg. 

A bőrgyógyászati klinikán a mult év ok-
tóber 15-én délelőtt dr. Herepey Iván műté-
tet akart végrehajtani István Zsuzsana 19 
éves leányon, akit bőrfarkassal kezeltek a 
klinikán. Szükségessé vált ugyanis a lieteg 
lábán lévő sebek kiégetése. Áz ápolónő, ls-
télies Mária átadta az orvosnak az érzésteleni. 
tésre szánt injekciósoldatot, amelyből dr. He-
lepey kétszer fecskendezett be a betegnek. A 
második befecskendezés után azt tapasztalta, 
hogy István Zsuzsana hirtelen rosszul lesz, 
elveszti az eszméletét. Az orvos rémülten vár-
ta orvostársait, akik azután megállapították", 
hogy a befecskendezés nem a 2 százalékos 
novocain oldattal, hanem 

5 százalékos coc&Inoldattal 
tőrtént A leányon már segíteni nem lehetett, 
n méreg halálát okozta. 

Az Ogyészség vAdlrala 
az orvost és az ápolónőket együtt ts gondat-
lansággal — amely hivatásuk és foglalkozásuk 
szabályainak megszegésébői származott — vá-
dolta, amiért a novocain helyett cocainnal 
Ukarták érzésteleníteni a beteget. Herepey gya-
kornok ezt a gondatlanságot azáltal követte 
ali hogy az ápolónő által átnyújtott üveg 

címkéjét nem nézte meg és nem győződött 
meg arról, hogy tényleg novocalnt kapott-e. 
Ugyancsak elmulasztották a címke megnézé-
sét az ápolónők & Sötét Jolán a gyógysze-
res ládából kivett gyógyszeres üveget átadta 
Istenes Máriának, aki azután a gyógyszert to-
vább adta dr. Herepeynek. 

A pénteki főtárgvalást na*rv érdeklődéi mel-
lett tartották meg. 

Dr. Herepey Iván 
az elnök kérdésére kijelentette, hogy nem 
érzi magát bűnösnek, mert nem követett el 
gondatlanságot Előadta, hogy azon a napon 
Poór professzortól arra kapott utasítást, hogy 
István Zsuzsana lábán lévő hegget égesse ki. 
A beteget a diathermiás szobába Vitték és ő 
megkérte Istenes Mária ápolónőt, hogy az 
ambilenciáról hozzon fel 2 százalékos novo-
cain oldatot. Előadta az orvos, hogy négy 
esztendeig dolgozott a klinikán és annyira 
meg volt győződve arról, hogyha novocaint 
kér egy ápolónőtől, semmiesetre sem kap-
hat helyette cocaint, hogy az üveg címké-
jét meg se nézte, ellenben azt határozottan 
tudja, hogy a cimkén nem volt rajta a szo-
kásos méreg-ielzés. De már azért sem tar-
totta szükségesnek az üvegellenőrzést, mert 
ugy tudta, hogy cocáin nincs is a klinikán. 

— Az injekciós tüt készen, megtöltve vette 
át az ápolónőtől — folytatta vallomását., A 
második befecskendezés után 

a beteg hirtelen rosszul lett. 
Amikor ezt látta, a tanársegédért szaladt, de 
mire visszatértek, a lány már eszméletén ki-
vül volt és nemsokára meghalt. Az a cocáin, 
amelyet a lány kapott, rendes körülmények 

r kBzőtf nem Ml voTna halálos e v 
embernél, mert az a halálos dózisnak esik 
a jele volt• István Zsuzsana a gyógyszerek 
iránt nagyfokú ellenszenvvel viselkedett és es 
a körülmény, valamint az, hogy véredényei 
abnormhan vélconunk voltak, okozták a ha-
lálát 

Istenes Márta ápolónő 
ugyancsak kezdte vallomását, hogy nem 
érzi bűnösnek magát Kijelentette, hogy a kér-, 
déses esetig egvszer sem működött orvos mel-
lett műtétnél. Annyi ismerete se volt, h"gy 
tudta volna a különbséget a novocain és a 
cocáin között. Sötét Jolántól kapott üveggel 
besietett a műtőbe, odamutatta az üveget az 
orvosnak és megkérdezte tőle, hogy jó lesz-e? 
Az orvos azt felelte, ho<?y jó lesz. Szerinte 
dr. Herepey készítette el az injekciós tüt és 
szívta fel az oldatot is. 

Sötét Jolán is ártatlanságát hangoztatta. Az-
nap, amikor a szerencsétlenség történt — val-
lotta, az anbulancián volt inspekciós szolgá-
latban. Istenes Mária novocaint kért tőle. Ki-
vett egy üveget a gyógyszeres ládából és azzal 
adta át, hogy meg kell kérdezni az orvostól, 
hogy jó leszi . Sötét Jolán ezután kijelentette, 
hogy ezt csak arra értette, hogy vájjon ste-
ril-e a gyógyszer. Egyébként nem tudta, hogy 
a novocain és a cooadn kőzött mi a különb-
ség, inert erre nem oktatták kL 

A biróság ezután kihallgatta tanúként 
dr. Reflő Sándor tanársegédet, 

aki elmondotta, hogy amikor Herepey ijedt 
arccal segítségül hívta, a beteget görcsökkel 
fetrengve találta. Meglátta a cocainas űvecet 
és azonnal tudta, hogy mi tőrtént 

— Mit csináltál, te szerencséilen! — szólt 
a gyakornokra. Herepey erre jajveszékelni 
kezdett és haját tépve rohant ki a mütőszobá-
ból. Előadta még, hogy egészség*s szervezet-
nél az injekció nem okozott volna bajt, de 
István Zsuzsánál tul gyors volt a felszívódás. 

Kihallgatták dr. Paku István tanársegédet, 
akinek keze alatt gyakornokoskodott dr. Here-
pey. A gyakornokot biztos kezű, gondos 0 4 

Szechcnol lloil 
Szombat, vasárnap és héttőn 

április hő 10. és 11-én 

A budapesti Fórum filmszínház 
kimagasló újdonsága 

Kisasszony 
valutája 
(Igy kell pénzt csinálni) 

Beszélőfllm a pénzről, mely akkor Is be-
szél, ha nincs. Irla: Nőtt Károly 

Személyek: 
nincs valutája Hedy Kiesler 

A nagybácsi, akinek s s _ _ - a s - . - — 
állítólag van HailS MOSCÍ 

" J S 8k! Heinz ROhmann 

Előadások: 
vasárnapon 3, 5, 7, 9 órakor, 
hétköznapon 5, 7, 9 órakor. 


