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'('A Délmagyarország munkatársától.) Alig 

zajlott le az inf luenzajárvány — Szegeden 

szerencsére komolyabb kimenetelű megbete-

gedések nem igen fordultak elő — máris ujabb 

járványveszedelem ütötte fel a fejét a város 

területén. A kerületi tiszti orvosok sürü egy-

másutánban érkező jelentéseiből megállapí-

totta a főorvosi hivatal, hogy 

Járvónyszeraen lépett fel a íifasz, 

amely az évnek' ebben a szakában egészen 

szokatlan tünet. Az e lmúl t héten nem keve-

sebb, m in t 38 tífuszos megbetegedést jelentet-

tek be a főorvosi hivatalban, amely valószí-

nűnek tartja, hogy a ragályos megbetegedé-

sek száma ennél sokkal nagyobb, csak a ke-

rületi orvosoknak egyelőre nincsen tudomá-

suk többről. 

'A' főorvosi hivataltól nyert értesülésünk sze-

r int emlékezet óta nem tőrtént meg, hogy így, 

tavasz legelején, tífuszos megbetegedések for-

dultak volna elő, mert a tífusz szezonja rend-

szerint az őszi hónapokban kezdődik. A' mos-

tani megbetegedések ezért meglepetésként ha-

tottak. Eddig sikerült annyit megállapítani, 

hogy a tífuszos megbetegedések kórokozója 

nem a vízben, hanem 

a nyersen fogyasztott fefben és tej-
termékekben 

rejtőzik. A' főorvosi hivatal- igen szigorú óv-

intézkedéseket léptetett életbe. A kerületi or-

vosok szigorú utasítást kaptak, hogy minden 

gyanús megbetegedést azonnal jelentsenek be, 

a beteget a legszigorúbban különítsék el és 

ha az elkülönítésre nincs lehetőség a beteg 

lakásán, akkor haladéktalanul szállíttassák be 

a klinikára, vagy a közkórházba. Ha a meg-

betegedések száma hasonló arányban növek-

szik, min t ahogyan az első héten növekedett, 

akkor a főorvosi hivatal üzembehelyezteti a 

járványkórházat és az összes tífuszos bete-

geket itt helyezik el. 

A' tífusz konstatálása a mai uszonyok kö-

rött meglehetősen nehéz és sokszor megtör-

tént, hogy a betegséget nem ismerték fel 

azonnal, mert tünetei igen hasonlitanak az 

influenzás megbetegedések tüneteihez. A tífusz 

is magas lázzal j á r és többször előfordult, 

hogy a kezelőorvos influenzát vélt felismerni 

olyan esetekben is, amikor később kiderült, 

hogy tífuszos megbetegedésről van szó. Való-

színűleg ez az oka annak, hogy ilyen rövid 

i dő alatt ennyire felszaporodott a tífuszos 

esetek száma. 

A' főorvosi hivatal, hogy a járvány további 

terjedését megakadályozza, 

tájékoztatói bocsátott b! 
ft közönség számára. A tájékoztatót a követ-

kező felhívással vezeti be: 

»A' tiszti főorvosi hivatal felhívja a kö-

zönség figyelmét arra, hogy az utóbbi idő-

ben Szegeden és környékén nagyobb ará-

nyú tifuszmegbetegedés történt. Nagyon 

sok esetben, mivel a városban influenza-

j á rvány van, a tífusz kezdetét nemcsak a 

közönség, hanem az orvosok is influen-

zás fertőzésnek minősíthetik és igy a 

tífusszal szemben feltétlenül szükséges 

mindenféle óvintézkedést elmulaszthatnak. 

Amikor a közönség figyelmét az alább 

közlendő utasításra felhívjuk, egyben arra 

is figyelmeztetjük, hogy minden lázas 

megbetegedéshez azonnal orvost hivas-

son.« 

A' főorvosi hivatal által kiadott utasításból 

az alábbi részleteket közöl jük: 

>A tífusz (hasi hagymáz) snlyos természetű 
ragályos betegség. Terjesztői főkép a beteg ürü-
lékei, továbbá tisztátlanul tartott élelmiszerek és 
a szennyes ivóvíz. Ahol tífuszos beteg van a lakás-
ban, ott a lakás külső ajtajára a gyógyszertárak-
ban ingyen kapható figgelmeztető vörös ragálg-
cédulát kell kifüggeszteni és azt csak a ker. tiszti 
orvos engedelmével szabad levenni. A beteg mellett 

ápolóján kivül állandóan ne tartózkodjék senki 
sem. Aki tífuszos beteggel érintkezett, kezeit gon-
dosan mossa meg -r lehetőleg valamely fertőt-
lenítő oldattal. Ha a beteget a lakásán nem 
lehet célszerűen elkülöníteni, vagy ha a lakás 
egészségtelen, akkor lehetőleg kórházba kell szál-
lítani. Nem szabad a beteget bérkocsin, autóbu-
szon, villamoson, vagy bármely más közjármth 
vön szállítani. Nem szabad a tífuszos beteggel 
egy lakásban lakókat óvodába, vagg iskolába bo-
csájlan 1. Nem szabad élelmiszerrel foglalkoznia, 

vagy élelmiszert (tej, bus, zöldség, gyümölcs) áru-
sítania annak, aki tifuszos beteget ápol Tífuszos 
betegnek közvetlen környezetéből tejet, vagy egy-
általában élelmiszert közvetlen fogyasztásra áruba 
bocsájtani tilos. Nem szabad a betegszobából a 
beteg által használt ruhaneműt, szőnyeget, játékot, 
könyvet fertőtlenítés előtt kivinni. A tífuszos-
ház kutvizét ivásra, főzésre, mosásra nem szabad 
használni — hanem a legközelebbi ártézi kútról 
kell vizet hordani —, ha ilyen nincsen, taná-
csos a vizet használat előtt felforralni Általában 
tanácsos csak forralt tejet, csak főtt eledelt és 
kifogástalan tisztasággal kezelt eledeleket fogyasz-
tani. Ha a beteg kórházba szállíttatott, meggyó-
gyult, vagy meghalt, a lakást fertőtleníteni kell 

j A fertőtlenítés kötelező és a belterületen ingje-
I nes.« 

A nyíregyházai gyilkosság 
a törvényszék előtt 

Klein Sándor részletesen elmondotta szerelmének történetéi — Izgalm i s vallomás 
a gyilkosság részleteiről — „Az anyád az oka mindennek'" . . . 

Zárt tárgyaláson hallgatták ki Ehrenfeld Magda anyfát — Csütörtökön folytatták 
a főtárgyalás! 

Nyíregyháza, február 1& Szerdán délelőtt nagy 
érdeklődés mellett kezdődött meg a nyíregyházai 
tőrvényszék /ftés-tanácsa előtt Klein Sándornak, 
a nyíregyházai Ehrenfeld-fatelep gyilkos könyvelő 
bűnügyének főtárgyalása. Klein Sándor a mult 
év szeptember elején borzalmas kegyetlenséggel 
meggyilkolta Stark Andort, a fatelep cégvezetőjét. 
A törvényszékre csak a tárgyalásra kiadott je-
gyekkel lehetett bejutni A tárgyalóterem zsúfolásig 
megtelt. 

Fél 10 őra tájban jelent meg a teremben két 
fegyőr kíséretében Klein Sándor. A gyilkos fris-
sen borotvált, sötétkék ruhát és lakkcipőt visel. 
Egész testében remeg. Alig foglalja el a helyét a 
vádlottak padján, belép dr.. Illés elnök és meg-
nyitja a tárgyalást 

Klein Sándor személyi adatainak bemondásakor 
halk, remegő, szaggatott hangon felel az elnök 
kérdésére. 

Az űgyésí 

egy rend bel! gyilkosság büntette, 

egyrendbeli sikkasztás vétsége cimén emelt vá-
dat Klein Sándor ellen. 

— Bűnösnek érzi-e magát? — kérdi az elnök 
KleintőL 

— Igen, de szerencsétlennek ts érzem maga-
mat, — válaszolt Klein remegő hangon. 

Ezután elmondta, hogy negyedik gimnazista ko-
rában kicsapták a nyíregyházai gimnáziumból Át-
ment a polgári iskolába, majd Nyíregyházán a 
felsőkereskedelmi iskolát látogatta és ott tett érett-
ségit. Nyíregyháziról gazdálkodó édesapja mellé 
ment, ott érlelődött meg benne egy délafrikai 
ut terve. De csak Konstantinápolyig jutott, ahol 
nehéz testi munkából tartotta fenn magát 1927 
áprilisában hazajött és belépett az Endrődi Ármin 
szállítócéghez. Három hónap múlva került az 
Ehrenfeld fatelepre. Ehrenfeldék annakidején nem 
voltak megelégedve Zoltán Tibor cégvezetővel és 
Klein Sándor ajánlására cégvezetőnek Stark Andort 
vették fel 

Az elnök azon további kérdésére, hogy mikor 
történt 

az első nézeteltérés 

kőzte és Stark között, Klein Sándor előadta,, ^ogy 
Ehrenfeld Magdába már 1928-ban szerelmes colt 
és szerelmét Ehrenfeld Magda viszonozta is, ugy, 
hogy viszony keletkezett közöttük. Ehrenfeld Mag-
da panaszkodott neki, hogy Stark megtámadta 
az irodában, megcsókolta és ledobta a díványra. 
Ehrenfeld Magda szerint Stark elmondotta, hogy 
tud a viszonyról, mert Klein maga mondotta el 
el neki. tudniillik Starknak. Ehrenfeld Magda «zt-
rint Stark beszámolt a Klein lakásán tőrtént ta-
lálkozások intim részleteiről 

Klein ezután azt mondotta, hogy nagyon bosz-
szantották Starknak ezen állítólagos kijelentései 
Az elnöknek arra a kérdésére, hogy tudott-e más 
is a viszonyról, Klein Sándor azt feleli,, hogy el-
mondotta jóbarátjának, Bleicz Lászlónak, majd 
később Simkovics és S-ámuelli barátainak is. Ki-
jelenti egyébként, hogy kettőjük között a benső 
viszony 1928 óta állott fenn. 

Nagyon szerette Ehrenfeld Magdá! 

és el akarta venni feleségül. Vallomása további 
során elmondja, hogy a mult nyáron Ehrenfeld 
Magdával egy hétig Budapesten voltak, nem laktak 
együtt, hanem Ehrenfeld Magda mindennap fel-

járt a lakására. Időközben megbízta barátját, a 
Budapesten tartózkodó Blum Károlyt, hogy szerez-
zen részére revolvert. 

A revolvert Simkovics barátjától azért vette, 
mert nagyon el volt keseredve amiatt, hogy Ehren-
feld Magdit nem akarták hozzáadni és elhatározta, 
hogy öngyilkos lesz, sőt felajánlotta Ehrenfeld 
Magdának, hogy haljanak meg együtt, de Ehren 
feld Magda nem mutatkozott hajlandónak-

— Stark szeptember 28-án jött meg szabadsáv 
gáról — folytatta vallomását —, megjelent az 
irodában. Egész nap nyugodtan együtt dolgoztak. 
Délután Ehrenfeldné, Ehrenfeld Magda és Stark 
voltak együtt az irodában. Ehrenfeldné ekkor 
megmondta Starknak, hogy nincsen vele meg-
elégedve. öt óra körül 

ketten maradtak az irodában 

és beszélgettek, majd kimentek a kertbe és körtét 
s-edtek. Klein szeretett volna beszélni Ehrenfeld 
Magdával, ezért cédulát küldött neki a fatelep 
éjjeli őrével, aki ugyanakkor körtét is vitt Ehren-
feldéknek. Az éjjeli őr a levelet Ehrenfeld Magdá-
nak át ls adta 

Ezután Stark kasszát csinált, majd beszél-
getni kezdtek, Stark cégvezető felelősségre vonta 
Kleint azért, mert szerinte Klein azon dolgozik, 
hogy Starkot állásából elbocsássák és kijelentette, 
hogy Kleinnek ez az eljárása aljasság. Erre Klein 
ingerülten vágott vissza azzal, hogy nem az az 
aljasság, amit ő tett, hanem az. amit Stark mü-
vei, hogy pletykát terjeszt a városban közte és 
Ehrenfeld Magda között lévő viszonyróL Stark-
nak ez az eljárása disznóság és gazemberség 
— mondotta, Stark erre felugrott és Kleint szájon 
vágta. Klein erre még inkább ingerült lett. 

nekiment Startnak 

és az öklével teljes erővel szájon vágta. A hatal-
mas ütés erejétől Stark a földre zuhant és a 
fejét belevágta az irodában lévő mázsa cement-
alapzatának sarkába. Klein ezután megfogta Stark 
gallérját és egysz>:(-kéiszer a cementlaphoz vágta 
Stark fejét, majd az ablakpárkányon lévő gép-
kulccsal háromat ütött a cégvezető fejére. Éleszt-
getni kezdte, de Stark nem reagált Erre átvon-
szolta Starkot a felső irodahelyiségbe. Először tele-
fonálni akart a rendőrségnek és a mentőknek, de 
nem mert. Ekkor támadi az a gondolata, hogy 

Stark holttestét elássa. 

Az egyik szinben mintegy másfélméter mély göd-
röt ásott 

Az elnök kérdésére, hogy mégis milyen mély 
lehetett a gödör, azt felelte, hogy mély volt 
mert 6 nem látszott k' belőle. Azután a holttestet 
az irodából kihozott kőtelekkel gúzsba kötötte és 
igy összekötözve húzta a fatelepen végig egészen 
a megásott gödörig. Útközben Starknak az órája 
kiesett, ő ezt megtalálta és utána dobta a holt-
testnek, majd visszatért az irodába és a vérnyo-
mokat papírral és vizbe mártott pulóverével el-
tüntette. Megmosakodott, majd hozzáfogott 

kél levél 

megírásához. Az egyil lvelct Stark bátyjának, a 
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