
1913. szeptember 5. DECMAQYARORSZAQ 

ni és nem engedik fiaikat erre a pályára. 
Mért kinek van kedve egy-két évet veszíteni 
és egy csomó hiábavaló költséget viselni?. 

A sajtó és az iskola vállvetett buzga-
lommal arra buzditja a serdülő nemzedéket, 
hogy a gyakorlati életpályákra lépjen az if-
júság és ime, amikor a négy évi középiskolai 
tanulás és a gyakorlaton eltöltött egy évi 
munkálkodás után fölvételért jelentkeznek, 
8—10 napi kinos várakozás után megtudják, 
hogy nincs — hely. Ez igy nem maradhat, 
ennék igy nem szabad maradnia. Videant 
consules! . r 
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Védekezzünk a kolera 
terjedése ellen. 

— Közel a veszedelem. — 

(Saját tudósitónktól.) Kolera nélkül 
nincsen 'háború. Eddig még mindig kísértett 
ez a rettenetes betegség, valahányszor a né-
pek egymásnak estek. Az első balkáni há-
ború idejéből emlékszünk az illusztrált fran-
cia lapokra, amelyek a csataldzsai török se-
reg visszavonulását ábrázolták. Olyan szo-
morú képeket, a háborúnak olyan rettentő 
borzalmait még sohasem láttuk reprodukál-
va. Kiégett szemű emberek fetrengtek az út-
széli árkokban és várták a megváltó halált. 

A kolerás török hadsereg megállította 
az ellenséget, nem lelhetett a közelükbe me-
részkedni, a levegő tele volt baicillussal, ve-
szedelemmel, a halottak hetekig feküdtek te-
metetlenül. Amit a bolgárok meghagytak, 
azzal végzett a betegség. A vérhas és a ko-
lera, De akkor tél volt, a járványt megfoj-
tották, nem lett belőle veszedelem. 

A második háború is meghozta a kole-
rát. Először a szerb táborban szedte áldo-
zatait, aztán átment Romániába, végiül meg-
érkezett hozzánk. Előbb Boszniába hurcol-
ták be a katonaszökevények, majd Horvát-
országba, mia már Észak-Magyarországon 
is'puszitit a járvány és a magyar papirok ál-
lítólag azért esnek, mert Magyarország ko-
lerás. Már most eltekintve attól, ihogy az ár-
folyamok miért esnek, hiszen ezt kolera nél-
kül is meg tudjuk érteni, mégis megtörtént, 
hogy Munkácson például husz kolerabeteg 
van hivatalosan, ötöt el is temettek. Temes-
ben nemikülönben és Szerémmegyében nyolc 
beteg közül hat halálos kiimenetellü. 

A Balkánon puszititó ázsiai kolera roha-
mos terjedése miatt a magyar kormány na-
pokkal ezelőtt nagymérvű óvóintézkedéseket 
léptetett életbe a déli határ átkelő állomá-
sain. Predeálon már a mult hét elején, ami-
kor a romániai járvány terjedéséről az első 
hiteles értesítések megérkeztek, a kormány 
nevében megjelentek Kerekes Pál dr. és Sö-
rös dr. egészségügyi felügyelők, gondosan 
megvizsgálták a pályaudvart és intézkedtek, 
hogy a járvány behnrcolásánák megakadá-
lyozására szükséges minden eszköz rendel-
kezésre legyen. 

A legnagyobb veszedelem elsősorban 
természetesen a határral közvetetlenül szom-
szédos vármegyéket fenyegeti, a román ha-
tár felől legfőként Brassó vármegyét. Jlans 
dr. bras sóim egyei főorvos ezért nagy gond-
dal ügyel a kiadott rendeletek pontos végre-
hajtására és igen sörön fordul meg Predeá-
lon, ahol személyesen is részt vesz a véde-
kező munkában. A Máv. részéről Felszeghy 
Ferenc kolozsvári üzletvezető utazott még a 
marit héten Predeálra, ahol a személy- és te-
herforgalomra való utasításokat adta meg. 

Predeálon a magyar állomásfőnökön 
kezdve a legkisebb vasúti alkalmazottig, to-
vábbá az egész magyar határrendőrség Burg 
Kornél kapitány vezetésével már a mult hét 
óta szinte éjjel-nappal szakadatlanul munká-
ban van. 

A magyar részről tett óvóintézkedések-
nek azonban van még egy másik, ennél sok-
kal nagyobb fogyatékossága, amely már 
aztán az egész országra kész veszedelmet 
jelent. Az ázsiai koleráról kiadott magyar 
belügyminiszteri rendelet értelmében ugyan-
is a fogyasztásra szánt dunai halküldeményt 
nem szabad elkobozni, nem szabad a szál-
lításból kivonni, hanem csak megfelelő óvó-
intézlkedéseket szabad tenni a szállításnál. 
Ez az elavult rendelkezés, különösen most, 
amikor Magyarország a Balkán felől a leg-
veszedelmesebb koileraterületekkeil van köz-
vetetlen érintkezésben, egyenesen kiszolgál-
tatása az országnak a járvány számára. Ro-
mániában a Duna egész vonalán a legerő-
sebb kolerajárvány dühöng és Brailából, Gá-
láéból mégis korlátlan mennyiségben és aka-
dálytalanul szállítják a halat Magyarország-
ba. Szinte képtelenségnek fogják tartani, de 
való igaz, hogy Budapesten, Nagyváradon, 
Győrben és Debrecenben Románia erősen 
fertőző kolerafészkeiből szállított halat esz-
nek az emberek. Csak augusztus 29-én nem 
kevesebb, mint ezerkétszáz kilogramm ro-
mániai Duna-halat szállítottak ládákban Ma-
gyarország különféle városaiba, elsősorban 
Budapestre. Körülbelül ugyanennyi mennyi-
ségű román hal érkezik be naponkint az or-
szágba. Igaz, hogy a hal jég között van, a 
ládákat a határállomáson fölnyitják, a jeget 
fölfrissítik, a romlott halat eltávolítják, de 
lehet-e olyan steril módon kezelni ezeket a 
szállítmányokat, amikor maga a Duna mil-
liárdnyi bacillust úsztat a vizében és száz 
meg száz kéz fogdossa a halakat és a cso-
magolásihoz szükséges anyagot Romániá-
ban. 

Az a rémes kiterjedésű kolerajárvány, 
amely most Romániában van s amelyet olyan 
ritkán megismétlődő esemény okozott, mint 
a nemrég lezáródott Balkán-háború, minden-
esetre följogosítja a magyar kormányt arra, 
hogy a legkíméletlenebbül védekezzék a baj 
behurcolása ellen és legalább ezt az idejét 
multa rendeletét érvényen kivül helyezze. És 
a városok lakosságának most már nem sza-
bad fetejteniök, hogy itt a kolera s ha nem 
vigyáznak, rettenetes napokra ébredhetünk. 

A mai napon ezek a riasztó hirek ér-
keztek : 

Debreceni tudósitónk jelenti; Tegnap es-
te a városi gázgyárban nagy rémületet kel-
tett, hogy B. Nagy József munkás kolera-
gyanús tünetek között megbetegedett. Az 
esetet nyomban jelentették a rendőrségnek, 
amely a mentőkkel Nagy Józsefet a kórház-
ba szállította. A kórházban megvizsgálták a 
beteget és mivel >az orvosok a koleragyanut 
alaposnak találták, a kórházból nyomban el-
távolították, kiszállították a járványkór-
házba. A mentőkocsit! a mentőket és a gáz-
gyárnak azt a helyiségét, aihol B. Nagy Jó-
zsef rosszul lett, fertőtlenítették. 

Eszékről jelentik: Szerémvármegye al-
ispánja elrendelte, hogy a kolera miatt a vá-
sárokat ne taétsák meg. Indítványt terjesz-
tett a báni kormány elé, hogy az egész me-
gye területét koleraveszélyesnek jelentsék 
ki. 

Ujfehértóról jelentik: Weninger János 
negyvenkilenc éves fuvaros a napokban ko-
leragyanus tünetek között megbetegedett és 
ma meghalt. Bélrészeit felküldtek a bakterio-
lógiai intézethez megvizsgálás végett. Az al-
ispán a szükséges óvóintéz'kedéséket elren-

delte, a megyében az összes búcsúkat betil-
tották, az állomásokon a gyanús utasokat 
megfigyelik. 

Munkácsról jelentik: Beregmegyében 
megdöbbentően terjed a kolera. Az eddig be-
jelentett halálesetekihez ujabban ,még kettő 
járult. Volócon, a járvány föfészkében és 
Beregszentmiklóson egy-egy ember halt 
meg Volócon ujabb hat megbetegedés for-
dult elő. A járványkórházban igen sok gya-
nús beteg fekszik, akik vizsgálat alatt álla-
nak. Szolyván ndm hivatalosan tizenegy ha-
lálesetről tudnak. A hatóság eddig csak ötöt 
publikált. A Volócon keresztül menő vasúti 
kocsikat fertőtlenítik. Ma ideérkezett Gu-
lácsy István alispán automobilon és Blum 
Ödön egészségügyi főfelügyelővel bejárták 
az egész vidéket. 

Bukarestből jelentik: Az utolsó hivár 
talos kolerastatisztika a következő számo-
kat muta t ja : Korábban megbetegedett 497, 
újonnan megbetegedett 57, tehát összesen 
554. Ezek közül 23 meghalt, 19 meggyógyult, 
marad tehát 512. A katonai kórházakban 
ezenkívül még 49 kolerabeteg van. 

Taussig Izidor et kompani. 
— Nyolc évet kaptak összesen — 

(Saját tudósitónktól.) /Ma tárgyal ta a sze-
gedi ' törvényszék második büntető tanácsa 
annak ,a négy nemzetközi betörőnek az ügyét, 
akiket májusban leplezett le a szegedi rendőr-
ség a Baek-féle betöréssel kapcsolatban. Janit 
Ábel, Taussig Izidor, Fodor János és Prehof-
fer Gyula kenőitek ma ,a vádlottak padjá ra , 
akik eddig m á r számtalan betörésit követtek 
el, de a bűnhődés alél majdnem mindég kör-
raünifön.t ravaszságukkal kihúzták magukat. 

A négy rovott imuiltu alak tavasszal Sze-
gedre tette á t működési színhelyét, előzőleg 
azonban bekalandozták a .külföld nagyobb vá-
rosait, ma jd megtisztelték a Délvidéket is, 
ahol Temesváron, Dugoson, Lippán, Aradon 
és Hódmezővásárhelyen garázdálkodtak. Vak 
merőségük nem isimert ha tá r t . Fényes nappal 
követtek el betöréseiket, lakásokat fosztottak 
ki és a lopott ékszert, ruhaneműt elzálogosí-
tották. 

A szegedi rendőrség májmsban letartóz-
tat ta Janu Ábelt és Fodor Jáonts , később pe-
dig Bócs/ten hurokra kerül t Taussig Izidor, 
.a banda feije, akiket a Bach-féle ékszerüzlet 
kifosztásával gyanusitottak. Frehoffer (Gyu-
la .a negyedük jómadár, csak később került a 
szegedi rendőrség kezére, de csakhamar kir 
tünt róla, llvogy ő is kivette a részét Taus&igék 
bűncselekményeiből. A gonosztevők magukra 
is vállalták a rendőrségen, a betörés elköveté-
sét, kósőbib azonban kiderült, hogy a betörést 
Lukács Sándor, volt gázgyári tisztviselő kö-
vette el s a betörő-iszavetkezet, csak azért vál-
lalta el ezt a betörést is, hogy a rendőrség 
gyanúját egyéb Ibiiméiről elterelne. De ez a 
.fogásuk nem sikerült, ímert kiderült , hogy 
Szegeden és a többi városokban, hol követtek 
el betörtóst. 

A imai tárgyaláson teljes számban vonul-
tak fel a betörők. lEllőször az általános .kér-
désekre vonatkozólag hal lgat ta ki őket az 
elnök, amiiikor ós kiidlertült, hogy egyikük-má-
sikuk már egész csinos miuilttal rendelkezik. 
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Dús választék kész diván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze-
:: rűen és olcsón eszközöltetnek. :: 
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