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rosné holttestét. Az asszony nyakén fojloga* 
(ás nyoméi látszottak. 

Edvl Lefos megtöri és a főkapitányságon 
bevallotta, hogy 8 ölte meg a feleségét Csa-
ládi életük annyim .tűrhetetlenné vált, hogy 
nem bírván szabadulni másképen az asszony- ; 

1928 március 18. 

tói, megérlelődött benne az a terv. hogy /e-
ieséoét megöli. Edvi Lajost letartóztatták. 

A gyilkost szombaton este a defektnek 
visszavitték a helv«zinre Pesterzsébetre, ahol 
az élszakát tölti. Edvt este 9 órakor Iótzüen 
elaludt, mintha semmt sem történt volna. 

Halálos szerencsétlenség a mozsírágyukkal 
Kútra, március 17. Kókán a március 13. meg-

ünneplését azzal a kar t ik fényesebbé teuui, hogy 
megszólaltatják e régi mozsáré íyuknt. Rendes pus-
kaport nem tudtak kapni és füstnélküli lőporral 
töltötték meg dupla adaggal, majd erősen le-
fojtották az ócska mozsarakat. Laczkő Pál Ferenc 
gazdálkodó váUalkozatt arra, hogy elsüti a mo-

zsarat. A riiozsár nem birta el a lőpór feszítőerejét 
és darabokra szakadt. Egy másfólkilogramos vas-
darab a közelben álló Fecske Rafael hasát érte, 
aki nyomban szörnyethalt, egy másik darab pedig 
Laczkő Pál Ferenc hasán okozott súlyos sérülést, 
aki két nap óta vivődik a halállal. 

„ i 'iidftvász elleni küzdelem 
leghatalmasabb támogatója a jól Informált saitó 

Megnyílt a város modern tíldfibeteggondozója 

it 

(A Délmagyarország munkatársától.') Szeded 
eddig vajmi keveset tett a tuberkulózis le-
küzdésére. Ellenkezőleg: jól ismert 3700 ned- | 
ves lakásával valóságos kitenyésztője ennek a 
rettenetes betegségnek. A nagyon szerény ke-
retek közölt mozgó védekezés egyik eszköz-
lesz a hétfőn reggel megnyíló tüdőbeteggon 
tíozó. A Délmagyarország munkatársa felke-
resi:- az uj intézményt. Minden hófehér és ra-
gyog itt és a legmodernebb felszereléssel szol-
gálja a tüdővész elleni küzdelmet 

Dr. Kováts Ferenc a következőkben ismer-
teti velünk a vezetése alá helyezett intéz-
ményt: 

— A város a tüdőbeteggondozót a népjóléti 
minisztérium támogatásával állította fel és rou-
de^te be a kőzkór házban, bejárata a régi 
kapu a Kórház-uccai fronton. Rendelési idő 
délelőtt 12-1, délután 5—7-ig. 

— Van várója, vetkező-vizsgáló szobája, 
Röntfjen-kamrája, laboratóriuma. Személyzete: 
egy orvos, két gondozónő. A bútorzatot, la 
boratóriumi felszerelést a sziegedi származású 
dr. Parassin József egészségügyi főtanácsos 
révén kaptuk, aki a pesti tüdőbntecrcrondozók 
igazgatója és titkára a tuberkulózis elleni küz-
delem kormánybiztosságának. 

— Az intézet feladata felderíteni a tüdőbe-
geket tehát: megvizsgálja a jelentkező bete- j 
get, felhasználja erre a célra a legújabb tu- ' 
dománvos vizsgáló módszereket: Röntgent, 1 

bakteriológiát stb., ha az illető nem fertőző 
tüdőbeteg, megfigyeli továbbra is, ha fertőző 
tüdőbeteg kiküldi a gondozónőt, aki pontos 
jegyzőkönyvet vesz fel a lakásról, életkörül-
ményekről, kitanitja a családot a szükséges 
óvintézkedésekre, behozza vizsgálatra a többi 
családtagot. Igv állandó hetekintésünk van a 
tüdőbeteg családok életébe, a gondozónő, mint 
a csa'ád jó szelleme működik. Az intézet tehát 
nem gvógyit, hanem diagnosHzál. orvosok be-
küldhetik diagnózisra szegénvsorsu betegei-
két, vagy beüt a1 ás nélkül jelentkezhetnek azok. 

— A betegség megóvása csecsemőknél Cal-
mette oltóanyagával már megoldottnak mond-
ható, Calmette a szegedi gondozónak rendel-
kezésére bocsátotta egy törzsét, amit pedig 
csak az illető állana kormányának a kérésére 
szokott kiadni s mivel ezt az oltóanyagot nem 
szabad olyan helyen készíteni, ahol más tuber-
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kulőzis hacilussal is dolgoznak, Berecz pro-
fesszor szívességéből a nőgyógyászati klinika 
laboratóriumában fogjuk készíteni. Francia-
országban már több mint 50.000 csecsemőt 
oltottak be (egy kis tejben beadják az oltó-
anyagot — szúrás nélkül), ideálisan bevált: 
súlyos beteg anyák gyermeke sem kapja meg 
a tüdővészt. 

—• A gondozó végzi még a tüdőtöltéseket is, 
ez a kezdődő tüdővész leghatalmasabb fegy-
vere. 

A ítidővész elleni küzdelem leg-
hatalmasabb támogatója a fél 

Informált safíd, 

— amint azt a leghíresebb uémet gondozó-
orvos megállapította —, mert ha a jóindulatú 
sajtó egy uj csodaszerről !r: az a szerencsét-
len beteg képes eladatni a legutolsó párnáját 
és éhezik az egész család s a csodaszer csak 
az orvosnak használ. 

— A szegény betegnek is most módjában 
lesz tökéletesen felszerelt intézetben tanácsot 
kérnie, nem lesz prédája mindenkinek, mert 
a francia nemzeti egyesület plakátja is avval 
kezdődik- Tüdőbetegek óvakodjatok a gyó-
gyítóktól, mert a tuberkulózisnak biztos gyógy-
szere nincs, csak a megelőzés és a megfelelő 
élet! 

M ú r e i u s M w n s a 

A Il-ik kerületi függetlenségi népkör szombaton 

este a Böröcz-féle vendéglőben ünnepelte meg már-

cius idusát. A bankettel összekötött ünnepélyei} 

nagy számban jelentek meg a kör tagjai. Az ün-

nepi beszédet Erdélyi Mihály mondotta. A meg-

jelentek a késői órákig a legjobb hangulatban 

maradtak együtt 

Jól sikerült ünnepséget tartottak a Móraváros-

részi Társadalmi Kör, valamint a Bohn-íéle ét. 

teremben a szegedi művezetők, akik előtt J u h á . s í 

Gyula ismertette lelkes és szárnyaló szavakkal a 

negyvennyo1cas forr-Jalom naffv jelentőségét és 

magával ragadó esem'-veit. 

sa f f lKs 

Folklore 
Irta. Móra Fereme. 

1S83 nyarán kicsit össze-vissza világ volt Ma-
gyarországon. Sztácfí Győző volt a legnépszerűbb 
ember a vidéki kaszinőkban és a Zikcene-Zakcenc 
a legkedveltebb nóta a Kárpátoktól az Adriáig 
Szép, pattogó ritmusa volt nagyszerűen lehetett rá 
fejeket beverni, kapukat betörni, házakat felgyúj-
tani Emlékszem rá, mert cn ugyan akkoriban 
olyan kucóporos kisgyerek voltam, de eltanul-
tam a nagyobb suhancoklől. Persze, egy szót 
sem értettem belőle, de azért kedvtelve dúdol-
gattam én is, mig az anyám szájon nem ütött érte 

— Kitől tanulod az ilyen istentelenségeket te 
kis béka? — húzott azután az ölébe, ahogy nagy 
jajszóval megeredt az egerek itatása. 

Strossz szomszéd, a készruhakereskedő éppen 
arra ment,1 benézett a kisajtón és megpirongatta 
az édesanyámat: 

— Kjnyc-ejnye szomszédasszony, hogy nem vét-
kclli ilyenért megütni azt az ártatlan gyereket? 
Hiszen nem tudja az. hogy mit beszél. Látja az 
én Számi fiam is ezt danolja egész nap, de én 
csak uevetek raita Most ez a divatos nóta: tudja 
az urak is mindig, ezt húzatják a Hattyúban, 
piajd elmúlik, ahogy jött. 

Strossz ur persze filozófus volt, mert reggeltől 
estig a boltajtóból nézte a világot és a Tisza 
Kálmán kormánya is filozófus volt, ennélfogva 
aem ütőit a pajkos gyerekek szájára. A nagy filo-
zófiából azután az lett, hogy őszre már Strossz 
ur nem mert kimenni a boltjába, Tisza Kálmán 
pedig kénytelen volt statáriumot hirdetni, mert 
hol Nagyszebenben akart a nemzet zsidó vért 

inni, hol Zalaegerszegen rabolták ki a kereske-
dőket, ngy, hogy még a kut káváját is eltopták 
a harc hevében, hol Sátoraljaújhelyen hordták 
ki a szomszédokat a határra, minden háznépestől. 

A ragály egyszerre kapta el az egész országot. 
Annak is muszáj volt zsxdóvérért kiabálni, aki 
semmi szomjúságot nem érzett. A vasmegyei Bol-
dogfának például csak egy zsidaja vo'lt, aki ott 
öregedett meg békességben. Azonban 4 szomszéd 
falu már égett — ott már a főispán házát is meg-
ostromolta a csőcselék — s a boldogfaiak fél-
tek a szertehulló szikráktól. A falu okosai elmen-
tek az öreg rőföshöz és kiadták néki az ulti-
mátumot: ha negyvennyolc óra alatt el nem hur-
colkodik, azután nem állnak jót semmiért. Mert 
ugy kívánja a falu becsülete, hogy a szomszéd el-
hureolkodjék belőle, hanem küldje meg az át-
recát és ha elmúlik a rossz idő, majd híradással 
lesznek: mert addig csak elkinlódnak zsidó nélkül, 
de azután okvetlenül visszajöjjön. S hogy kimu-
tassák a szivbéU jóindulatukat, az egész falu 
apraja-nagyja "nekiállt pakolni, két hosszú szeke-
ret is adtak a röföséknek, együtt megitták ¡1 Szent 
János áldomását; kerítettek két cigányt és mu-
zsikaszóval kisérték ki Őket egészen a határig. 

Néhol a rendcsinálás is simán ment, például a 
baranyai Mögocson a zen dűlőket a katholikus 
plébános egyszerűen kipofozta a rabbi házából. 
A veszprémieket pedig leitatta a leleményes vá-
roskapitány — de kutvizzel. Volt akkoriban Veszp-
rémben a Gsapószeren egy édeskut, aminek a 
vizét csak mosásra, meg rabvallatásra lehetett 
használni, mert mindgyárt kolikát kapott tőle, 
aki belekóstolt. Ott gyülekeztek az elkeseredett 
hazafiak, akikel valami elcsapott rtiegyeházi díj-
nok vezetett. Lehettek vagy százan és éppen a 

városkapitányt szidták forradalmi stílusban, mi-
kor odatoppant közéjük egyes-egyedül. (De sö-
tét háttérnek fegyveres rendöröket hagyott maga 
mögött.) 

— No, mit csináltok, fiaim ? — Sapta mellényen 
a legszájasabb vezért 

Az ijedtében azt felelte: 
— Inni akarunk tekintetes ur. , " ' 
— No, akkor jól van, csak igyatok, gyereseim. 
Azzal előrántotta a csavargók közül a legfog-

hatósabbat és odaállította a kut szivattyújához. 
— Huzd. 
Es sorra itatta az egész társaságot a vezéreket 

kétszer-háromszor s mire azok készen lettek, ak-
korára a hadseregük szétszökdösött Veszprémbe® 
senki se kivánt többet zsidóvért inni. 

Sajnos nem mindenütt ment ilyen kedélyesen a 
pacifikálás. Sok helyen dörögtek a puskák mind-
két oldalon, sok halottja volt a kommunisztikus 
jellegű antiszemita zavargásoknak s ezrekre ment 
a befogottak száma. 

Többnyire névtelen emberek voltak, politikus 
csizmadiák, facér mesterlegények, börtönviselt csa-
vargók, Uri szélhámosok. Mindenki felbujtókat em-
legetett, pesti urakat, de egyetlen fölbujtót se tud-
lak találni. 

Nem is lehetett, mert lassanként mindenkire 
ráragadt egy kis antiszemitizmus. Istóczynak a 
parlamentben alig volt kimondott pártja, de min-
den pártból sokan húztak hozzá, ki lélekben, kl 
divatból. i 

Szeptember elején Badacsonyban a fürdőző elő-
kelőségek bálát akartak tartani, amelynek a lady 
patronessze Pauler Tivadarné lett volna, az igaz-
ságüggminiszter felesége. Tisza Kálmán, akinek 
akkor a horvát forradalom miatt is fájt a feje, 


