
2 
DÍM. M A G Y A R O R S Z Á G i1956 február 27. 

Tardos-Iaussig Ármin 
utolsó utja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Általános 
mély részvét mellett a gyászolók rnagy tömege ki-
sérte el csütörtökön délután utolsó útjára a tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt T a r d o s - T a u s s i g 
Ármint. A város társadalmának minden rétegéből 
számosan jelentek meg a végtisztességén, hogy 
utolsó bucsut vegyenek a tiszta életű embertől, a 
itajongó lelkű művésztől, az önzetlen kulturális 
harcostól. A zsidó temető cintermét már délután 
fél három órakor megtöltötte a gyászolók, roko-
nok, barátok, ismerősök és munkatársak nagy se-
rege, számosan jelentek meg a város közéleti és 
társadalmi tényezői közül, jelen volt a temetésen 
a törvényhatóság vtalamennyi pártjának képvise-
lője és megjelentek a ravatalnál több felekezet 
papjai ls. A szertartásterem bejáratánál helyez-
kedett el a Szegedi Munkásdalárda, hogy gyász-
énekével búcsúzzon el a kisemberek harcosától. A 
koporsó körül mély gyászba roskadva ült a tragi-
kus csapással sújtott család, az özvegyet körül-
vették gyermekei, fia, valamint leánya és veje, 
lakik a temetésre Brüsszelből érkeztek Szegedre. 

Az egyházi szertartást dr. F r e n k e 1 Jenő ve-
zette. Gyászibeszédében méltatta Tardos-Taussig 
Ármin önzetlen életének munkásságát, emberi kva-
litásainak tisztaságát és alkotásainak egész so-
rát. Utolsó imája után felhangzott a kántorok 
gyászéneke, majd egymásután léptek a ravatal-
hoz a barátok, akik meghatottan vettek bucsut az 
elhunyttól. 

Először dr. L a n d e s b e r g Jenő lépett ia ko-
porsóhoz és a szűkebb, régi baráti kór nevében 
mondott beszédet. 

— Aa elmúlt évnek egy nyári alkonyatán — 
mondotta —, meghitt baráti körben a Tisza part-
ján rajongással magyarázttad az aláhanyatló nap 
szinedt, amint utolsó sugaraival a festő ecsetjét 
meghazudtoló színekkel festette be bucsuzásul az 
ég felhőit. Akkor te búcsúztál a naptól — és ma, 
napokig tartó borulás után felszakadt az ég kár-
pitja és a nap jött el búcsúzni tőled De eljött 
hozzád a baráti kör is, amelynek hűséges, ragasz-
kodással teli tagja voltál. Ami mulandó volt ben-
ned — folytatta —, lazt átadtuk a mulandóságnak, 
szellemed, munkásságod dacol az idővel, mert a mi 
eszméink az örökkévalóság eszméi, azok élnek a 
síron tul is, mint ahogy él emlékezeted. A mi esz-
ménk a szeretet és laz egyenlőség eszméje volt és 
ezt te megnemalkuvóan hirdetted. A szeretet me-
lege kísérjen uj hazádba Mi most innen békével 
távozunk, te pedig itt maradsz az örök béke és csend 
honában, amit életedben megvalósítani nem tudtál. 

Ezután V é r György búcsúzott Tardos-TVuss'g 
Ármintól a Szegedi Fészek Klub nevében. 

— A szivünket és a könnyeinket hoztuk el 
virágaid közé — mondotta —, a köny-
nyünket, amit együtt sírtunk, az álmunkat, amit 
együtt álmodtunk emberségért és szépségért, 
megértésért és bélkéért. Jó lelked viszi el tőlünk 
egy jó ember és jó lélek biztató hitét, hidegebb és 
nehezebb lesz ez a nehéz világ, amelyből éppen 
azok sietnek el, akikenk tiszta szivére a legna-
gyobb szűkség lenne egy összeomló élet rotmjuinál. 
Te álmodni tudtál és álmodni ösztönöztél; — di-
dergünk a hajódnál és keservesen kapkodunk az 
ájult evezők után. — Napsugarat kerestél és 
mennyi napsugarat hoztál a mi klubunk fedélze-
tén, amelynek Szindbádhajósa voltál, drága Dósunk. 

— Gondolatba és linóleumba, fába és álomba 
messed tovább egy jobb élet és tisztább emberség 
szép titkainak és lelked művészetének vonalalt, — 
példáddal és könnyeinkkel álmodunk tovább rin-
gató álmlaidnál, drága Dósunk. 

P a j o r Rudolf a szociáldemokrata párt köz-
pontjának utolsó üdvözletét hozta Budapestről a 
munkásság önzetlen harcosának. Mindig önzetle-
nül és a meggyőződés hitével kflzdöttél — mondot-
ta — iaa elnyomottak és a gyengék érdekébor. ín-
szántadból jöttél közénk és mi nagy hálával mon-
dunk köszönetet értékes, kulturális munkássá-
godért. A gyászt envhitse az a tudat — fejezte be 
szavait —, hogy elmúlások fájdalmában osztozik 
a magyiar dolgozók szövetségének minden tagja. 

Végül dr. V a l e n t i n v Ágoston lépett a rava-
talhoz és az összes szegedi munkásintézménvek 
képviseletében búcsúzott el Tardos-Taussig Ármin-
tól aki életével és munkásságával — mondotta — 
példhadóan járt elől az emberek között. A szegedi 
munkásszervezetek hálás szívvel mindenkor meg-
őrzik tiszta emlékedet és erőt vesznek belől«- oz 
élet további küzdelmeire. 

A gyászbeszédek elhangzása után felhangzott a 
Munkásdalárda gyászéneke, majd a virágokkal és 
koszorúkkal elborított koporsót leemelték a kata-
falk ról és megindult a lassú menet a sírkertbe 
Tardos-Taussig Ármin őrök pihenője felé. A sírt 
körülvették a gyászolók tömegei, akik könnyes 
szemekkel nézték, amint a koporsót elhantolták 
friss földben. 

Tejkezelői tanfolyam Csermajorban (utolsó posta: Vlínyéd) 

A gazdák 
a iejrendelet visszásságai ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) An-
nakidején részletesen ismertette a Délmagyar-
ország a tejrendeletet. A rendelet többek kö-
zött kimondotta azt is, egyszerű iparigazoh 
vány alapján a viszontelárusitók csak ötven li-
teren alóli mennyiséget hozhatnak forgalom-
ba, azt is csak ugy, ha gazdától szerzik be és 
ha Írásbeli megrendelés alapján hordják ház-
hoz. Több gazdától és ötven literen felüli meny-
nyiséget csak az hozhat forgalomba, aki erre 
külön iparengedélyt szerez. Iparengedélyt pe-
dig csak azok kaphatnak, aki letette a szak-
vizsgát, szakvizsgát viszont csak az tehet, aki 
résztvett a tejkezelői tanfolyamon. Ez a tíz-
napos tanfolyam az ország egyetlen pontján 
hallgatható, még pedig a sopronmegyei Cser-
majorban (utolsó posta: Vitnyéd). 

A rendelkezést nemcsak az érdekelt téjes-
kofák, hanem a gazdák is sérelmesnek tartják, 
mert nagyon megnehezíti a tej értékesítését. 
Azok a kofák, akik eddig összevásárolhatták 
a tanyákon a tejet, ezentúl csak ugy folytat-
hatják mesterségüket, ha megszerzik a rend-

kívül bonyolult módon megszerezhető ipar-
engedélyt. így a gazdák tejtermésének egy-

része értékesithetetlenné válik. Legalább is a 
rendeletben meghatározott módon nem igen 
lehet értékesíteni. A gazdák a napokban kül-
döttségileg keresték fel dr. Katona István ta-
nácsnokot, aki előtt ismertették a lehetetlen 
helyzetet és azt kérték, hogy a város hatósága 
járjon el illetékes helyen érdekükben. 

Szanyi .István fővegyész, a vegykisérleti ál-
lomás vezetője, felterjesztést intézett a kor-
mányhoz és hivatkozva arra, hogy a sopron-
megyei tejkurzust a kispénzű szegedi tejáru-
sok nem hallgathatják végig, engedélyt kért 
arra, hogy tíznapos tv'kezelöi tanfoyamokat 
a vegykisérleti állomáson is rendezhessen. Ezt 
annál könnyebben megteheti, mert az intézet 
rendelkezik a tanfolyamhoz szükséges tanter-
mekkel, felszerelési tárgyakkal és tananyaggal. 

A város hatósága most ugyanilyen tartalmú 
felterjesztést intéz a kormányhoz és bejelenti, 
hogy a Szegeden rendezendő tanfolyamra már 
eddig is ötvennél több hallgató jelentkezett. 

„API NÉNI" 
A STÁCIÓ-UCCAI CSODADOKTOR 

A járásbíróság elitélte a 78 éves teaárust 

| (A Délmagyarország munkatársától.) A Stáció. 
J ucca egyik lakásában a detektívek lelepleztek egy 
I 78 esztendős asszonyt, bizonyos K a p 1 e r Apolló-

niát, aki betegek kezelésével és háziszerek árusi-
tásávtal foglalkozott. A rendőrségre egy Orvos lett 
följelentést, ennek alapján figyelték a detektívek 
Kapler Appolónia működését és éppen akkor nyo-
multak be lakásába, amikor egy betegnek „gyógy-
teát" adott el. 

A rendőrség feljelenlése alapján csütörtökre a 
járásbiróságna, dr. R á d a y László járásbiró elé j 
idézték, hogy az elkövetett kihágások miatt felelős- j 
¿égre vonják. Kapler Appolónia nem jelent meg , 
a tárgyaláson, csupán védője, dr B o k o r Gyula \ 
jelentkezett és előadta, hogy a vádlott hosszú idő 
óta betegeskedik és emiatt nem jelenhet meg a tár-
gyaláson. 

— Miért nem gyógyítja meg saját magát? — kér-
dezte a biró. Hiszen gyógykezeléssel foglalkozik... 

A védő kérte a vádlott távollétére való tekintet 
nélkül a tárgyalás megtartását, a biróság igy is 
határozott, miután kihágási ügyekben nem okvet-
lenül szükséges a vádlott jelenléte. 

Kapler Appolónia főleg tüdőbetegekkel foglal-
kozott előszeretettel. A tárgyalásra beidézték 
két volt páciensét és az egyik páciens nagyany-
ját Az utóbbi B ö r c s ö k Józsefné, maga is 76 
esztendős öreg asszony, sirva mondotta el, hogy 
unokája, K o r m o s István nem jelenhetett meg a 
mai tárgyaláson, mert nemrégiben. 33 esztendős 
korában meghalt., a tüdővész vitte el. Az öregasz-
szony elmondotta, Kapler Appolónia azzal bolon-
dította, hogy .,akit Kovács 'anár nem tud kigyó-
gyítani, azt hozzá küldi". Unokája nem akart el-
menni a Stácíó-uccába, végre hosszas rimánkodás 
után ráadta a fejét és elment vele ,,Api nénihez", 
aki megvizsgálta és valami fekete folyadékot adott 
neki, bogv azt tejben vegye be. 

Dr. S z á s z Dezső ügyészi megbízott kérdésére 
a tanú elmondotta, hogy a vádlott levetkőztette 
unokáját, megkopogtatta a hátát és éppen ugy 
vizsgálta, mintha orvos volna. Többizben voltak 
nála, a szerért B pengőt fizettek. 

A védő kérdésére előadta a tanú, hogy „Api 
néni" nem lakarta, hogy az unokája orvoshoz men-
jen. 

S z l r b l k Vilma kendergyári segédfelügyelőnő 
elmondotta, hogy szivbántalmaival feküdt a klini-
kán, ott hallotta a betegektől, hogy a Stáciő-uccai 
asszony kitűnő teát tud adni köhögés ellen . . . A 
munkásnők között gyakori ia köhögés. « is köhö-
gött, azért kereste fel az asszonyt, akitől három 
csomag teát vett 30 fillérért. Éppen akkor léptek 
be a detektívek A teát máig sem használta el. 

A tanú letette a teacsomagokat a bírói pulpitusra. 

A biró megvizsgálta a teát és megállapította, hogy 
— száraz mezei virágból készült. 

Dr. Szász Dezső ügyészi megbízott a vádlott 
szigorú megbüntetését kérte, mert különösen azzal 
az eljárásával, hogy la hozzáfordulókat igyekezett 
lebeszélni az orvosi kezelésről, veszélyes működést 
fejtett ki. 

Dr. B o k o r Gyula védőbeszéde után a biróság 
40 engő pénzbüntetésre itélte a vádlottat, de az Íté-
let végrehajtását betegségére és hajlott korára va-
ló tekintettel, felfüggesztette. 

SVÁBHEGYI SZANATÓRIUM 
Európa legszebb, legelőkelőbb gyógyszállója 
és orvosilag legtökéletesebben felszerelt sub-
alpin diétás gyógyintézete. Klinikai kivizsgá-
lás, gondos orvosi gyógykezelés, polgári árak-

fl Svábhegyi Szanatórium 
diagnosticai felszerelése tökéletes, chemiai és 
microscopiai laboratórium. Vércukor etc. vizs-
gálatok. Röntgen, Elektrokardiogaph, Krogh-
féle alapanyagcsere vizsgálatok. 42 
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