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Véres családi hoirány 
ax I s l s ® ! a - u c c á b a n 

Vad dulakodás három szereplővel, — a volt férj 
életveszélyesen összeszurkálta vetélytársát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 
éjszaka hangos családi botrány játszódott le az 
Iskola-ucca 18 számú házban."A botránvnak sú-
lyos sérültje van. 

Hétfőre virradó éjszakán, hajnal j egv óra 

tájban Arvai János szegcdi lakos bemászott az 

Tskoja-ucca 18. számú ház egyik lakásába, ahol 

Bugyi József lakolt Arvai különváltan élő felesé-

gével. Az ablakot betörte és a törött ablakon ke-
resztül bemászott a szobába, ahol a'va találta 

orkkotbBtaösn-laa .öekctiöabcrdcié bzg é 

Bugyit és a feleséget. Az ablak betörése által oko-

zott zajra sem ébredtek fel. Arvai magával vitt 

egy fadarabot, valamilyen hámfát és azzal az 

alvó Bugyit fejbesujtotta. Bugyi a hatalmas ütés-

re felébredt, felébredt Arvainé is. Védekeztek Ar-
v a i támadásával szemben. 

A három ember között vad dulakodás támadt, 
Végül is Bugyinak sikerült a támadót a konyhá-

ba kituszkolni. Itt történt azután a baj. Arvai 
zsebkést rántott elö és azzal támadt Bugyira, aki 

ezt a támadást mar nem tudta kivédeni. Arvai 
kése többször átjárta a mellet, gyomrát és súlyos 
serüléseket okozott. 

Amikor Arvai látta, hogy vetélytársa véresen 

összerogy, kirohant az udvarra és .ott öngyilkos-
ságot kísérelt meg. Nem tudni honnan, marólú-
got kerített és abból valamit felhajtott. A nagy 

zajra felébredtek a házbcliek, értesítették a men-

tőket, a rendőrséget. A két sebesültet a klinikára 

vitték. Kiderült, hogy Bugyi állapota súlyos, élet-
veszélyes, a kés hatalmas sebeket ejtett rajla, a 

merénylő Arvai azonban csupán jelentéktelen sé-

rüléseket szenvedett a marólúgtól, ugy, hogy 

n jomban el is engedték a klinikáról, viszont a 

rendőrség mingyárt [e is tartóztatta gyilkosság 
kísérlete cimén. 

Kihallgatásakor azzal érvelt, hogy önvédelem-
ből szúrta meg Bugyit. Az áldozatot ezideig még 

nem sikerült kihal lgatni , az ö vallomása talán 

fényt dérit a különös éjszakai kalandra. 

Megdöbbentő állapotok 
az újszeged! 

járványkórházban 
„Internálóbarakok — egészségügyi Intéz-

mény helyett" 
Sürgősen rendeí kell íeremíeni az elhagyott, lakariíallan, férges, 

Ijeszfő helyisegekben 

Számos aláírással kaptuk az alábbi megdöb-

bentő tartalmú levelet az ujszegedi járványkór-

házban uralkodó áLlapotokról: 

Tisztelt Szerkesztőség! Szeretnénk az illeté-

kesek figyelmét a Délmagyarország hasábjain 

felhívni azokra a lehetetlen állapotokra, amelyek 

az ujszegedi járványkórházban uralkodnak. Három 

héttel ezelőtt gyermekeink nörhenyben megbete-

gedtek. Beszállítottuk őket a gyermekklinikára, 

ahol három hétig gondos ápolásban részesültek és 

már meg is gyógyultak. Az érvényben lévő ren-

delkezések értelmében azonban a gyerekeket nem 

bocsájtották haza, mert a gyógyulás után még 

néhány hétig fennáll a fertőzés veszélye, ezért 

átszállították őket az ujszegedi 

ványkórházba. 

jar-

Szombaton délután tőrtént az átszállítás. Vasár-

nap délután meglátogattuk őket és a legnagyobb 

megdöbbenésünkre a következőket tapasztaltuk: 

Amint beléptünk a járványkórház kapuján, 

tnár megütötte fülünket a hangos gyereksírás. 
A gyerekek szobájában, ha ugyan szobának lehet 

nevezni azt a ccmentpadozatu, fajatnyi odút, el-

képzelhetetlen látvány tárult elénk. 

A gyerekek sirva, jajgatva, 

álltak ágyaikban, 

kiáltozva 

.melyek egyáltalában nem látszottak kórházi 

ágyakoak, tisztaságuk már nem is problematikus. 

A kis betegek testét durva lcnvászonból készített 

rongyos ingek borították. Amikor a gyermekeink 

megpillantottak bennünket, könyörögni kezdtek, 

hogy vigyük őket hara. Aztán sirva panaszolták 

cl, hogy 

egész éjszaka nem tudtak. aludni, a 

férgek véresre marták testüket. 

A féregcsipcsek nyomai nagy vérfoltok formájá-

ban ott ékt lenkedtek a szennyes ágyneműn. A 

szobában undorító volt a bűz. Kiderült az is, 

hogy fűtenek ugyan a járványkórházban, befüte-

nek kicsit reggel is, esle is, de 

Az ablakok hiányosak 

és igy a meleg gyorsan eltávozik a szobából. El-

panaszolták a gyerekek azt is, hogy 

undorodniok kell az ételtől, mert azt 

a tisztasági szabályok figyelembevé-

tele nélkül hordják be nekik. 

A gyerekek állítása szerint az ételesedénycket a 

járványkórház nyitott folyosóján rakják le, ahol 

a szabadon futkározó kutyák zavartalanul ren-

dezhetnek kostolót a gyerekeknek szánt ételek-

ből. 

Amikor panaszt emeltünk a járványkórház or-

vosánál, az kijelentette, hogy olyan kevés pénz 

áll az intézmény rendelkezésére, amely semmire 

sem elég. 

I 
Nem kapnak takarítóeszközöket, fer-

tőtlenítő szereket, dc még a törött 

ablakokat sem csináltathatják be. 

Látva ezeket a lehetetlen állapotokat, természete-

sen haza akartuk vinni gyermekeinket, de az 

orvos kijelentette, hogy ehez nincs jogunk, mert 

a (örvény rendeli el az elkülönítést. Panaszunk-

kal felkerestük dr. Sajó tiszti főorvos urat is, 

akivel közöltük szomorú tapasztalatainkat. A fő-

orvos ur a legnagyobb megértéssel hallgatta meg 

panaszunkat cs megígérte, hogy mindent elköve-

tett a múltban is és el fog követni a jövőben is 

a járványkórházban uralkodó állapotok megvál-

toztatása érdekében. Arra természetesen, hogy 

gyermekeinket hazavihessük, ö sem adhatott en-

gedélyt 

Ezek után arra kérjük a város hatóságát, hogy 

teremtsen rendet végre az ujszegedi járványkór-

házban, amely mai állapotában inkább az inter-

nálótáborok barakjaira emlékeztet, mint egész-

ségügyi intézményre. 

Tisztelettel: (Aláírások). 
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Várkonyi Hiídsbrand 
Anglféró', 

Tonelli Sándor 
Németországról 

(Érdekes előadások a Dugon ics-Társaságban) 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 

háza szépen megtelt dísztermében vasárnap tar 

tolta a Dugonics-Társaság nagy érdeklődéssel 

kisért felolvasó ülését. Dr. Tonelli Sándor alelnök 

megnyitó szavai után dr. Várkonyi Hildebrand 

egyetemi tanár tartott érdekes előadást ,,Mit 

láttam Angliában" cimen. Az angol szellem leg-

pregnánsabb alkotásainak ismeretére, valamint 

legutóbbi angliai utazásából lcazürt tapasztala-

taira támaszkodva, a professzor a világ leghatal-

masabb népének jellemrajzát vázolta előadásá-

ban. Az angol népnek főleg kettős jellegét emelte 

ki. 

— Az angol ember — mondotta — száraz, po-

zitivista, tárgyszerű, a valósághoz erősen ragasz-

kodó, sőt bizonyos mértékig egoista. Az angol 

szellemnek ezt az oldalát a filozófiában talán 

legjobban Yamcs /ejezte ki. aki azt állította, hogy 

,-,iga: az, ami hasznos". Az angol lelkiség másik 

oldalát azonban bizonyos nagyvonalúság, mély 

erkölcsiség, vallásosság és mindenek fölölt nagy 

emberbaráti hajlandóság, humanizmus jellemzi. 

Ezen tulajdonságok megmutatása céljából több 

személyes élményére hivatkozott és hozzátette, 

hogy itt leli magyarázatát az ango[ szellem mély-

séges demokratizmusának is. 

— Angliában a diktatúrának bármilyen for-

mája elképzelhetetlen. Anglia — mondotta— olyan 

köztársaság, amelynek éjén király áll. Ezután az 

angol nevelésről beszélt Várkonyi professzor és 

nagy alapossággal mutatott rá az angol taninté-

zeteknek ama törekvésére, hogy elsősorban gent-

lemant neveljenek, vagyis szabad, erkölcsös 

erős és uri embert. Emellett a célkitűzés mellett a 

tárgyi tudás követelése másodrangú feladat. Eb-

ben a nevelési rendszerben kereshető a világ 

legnagyobb birodalmának igazi létalapja. 

A mindvégig nagy érdeklődéssel kisért elő-

adást a közönség hosszantartó tapssal köszönte 

meg. 

Ezután Sik Sándor olvasott fel költeményeiből-

A kiváló papköltőt a -közönség czalkalommal is 

melegen ünnepelte. 

Végül Tonelli Sándor tartotta meg nagysi-

kerű előadását, amelyben a mai Németországban 

szerzett élményeiről számolt be közvetlen formá-

ban. Előadása szerint összeszorított fogú lendület, 

de a mosoly hiánya jellemzi Németországot. A 

technika (gyáripar, útépítés) kultiválása, a testi-

ség kultusza mellett, a szellemiség és a mépjebb 

értelemben vett kultúra háttérbe szorulása jel-

lemzi a bejyzetet. Egyéni tapasztalatai nyomán a 

német ember sok érdekes tulajdonságára hivta 

kEMEK ESTELYI RUHÁT 
I köthet ulmufatásunk mellett speciélis fo-

nalakból, kellemes szórakoztató munkával 

Muskátli Kézimunkabolt 
Kárász ucca 3. 


