
Szabadegyetemi előadás 
a rákbetegségről 

(A Dclmagyarország munkatársá-
tól) Zsúfolt terein közönsége eJött tar-
totta meg dr. Z a l k a Ödön egyetemi 
lanár, a budapesti Szent lstván-kór-
l-áz igazgató-főorvosa szabadegyetemi 
előadását csütörtökön este 6 óiakor 
az egyetem aulájában. Dr. Zalka ödön 
t rákbetegségről értekezett az Egye-
tem Barátai Egyesületének szabad-
egyetemi előadássorozata keretében 
Az ülés elnöke: dr. B a l ó József pro 
fesszor, meleg szavakkal mutatta be 
a közönségnek dr. Zalka ödön főor-
vost, ismertetve nagykiterjedésű és 
értékes orvosi munkásságát. 

Dr. Zalka ödön bevezetőül a sejt-
szaporodást és növekedést magyaráz-
ta meg hallgatóságának és ábrákon 
mutatta be a sejtek oszlását. Majd 
áttért a daganatok ismertetésére, ki-
fejtve, hogy bizonyos sejtek, vagy szö-
vetek korlátlan növekedése és szapo-
rodása, szabálytalan organizációja je-
lenti a daganatok megnyilvánulási 
formáját. A hámszövetből kiinduló 
daganat a rák. A szorgos és nagyará-
nyú rákkutatások ma már odavezet-
tek, hogy az orvostudomány biztosan 
tudja, hogy a daganatsejtek a megbe-
tegedett egyén sejtjeiből fejlödnek ki, 
de bizonyos alaki, biológiai és kémiai 
különbségeket mutatnak a test nor-
mális sejtjeivel szemben. Mintán a 
rák céltalan és állandó sejtburjánzás, 
a daganat előbb-ntóbb balált okoz. ha-
csak gyógyítása nem vezet eredmény-
re. A rák elpusztíthat életfontosságú 
szerveket, összekapaszkodhalik a kör. 
nyezettel. áttéti daganatokat is képez-
het a nyirokcsomókban, vagy távoli 
szervekben, ezenkívül a nagy dagana-
tos gócokból a szervezetbe káros 
anyagok szívódhatnak fel. 

Az előadó hangsúlyozta, hogy a rák 
i ka egyelőre még nem tisztázott, de 
az orvostudomány ismer olyan ténye-
zőket, amelyeknek szerepük lehet a 
rák keletkezésében. Ezek a tényezők 
a szövetekben bizonyos fejlődést za-
varok keletkezése, huzamosabb ideig 
nrtó mechanikai, vagy kémiai irrilá-
•ió, bizonyos káros sugárzások, pél-
iáol a Röntgen, vagy rádium. A hö-
des rákkutatások sem tudták még bi-
zonyítani azt, hogy a rákot valamely 
baktérium, vagy filtrálható vírus 
fik Ózná, ezérl a rák nem tekinthető fer-
tőzöképpsnek, Dr. 7.a'ka ezután azt 
ismertette. hogy a rák külső ártalma-
ion kívül belső okokból is származ-
hat, valamint hogv az átörökléanek is 
í/erope fohef .-> rák keletkezésében. 
Rátért arra a felfogásra, amelv sze-
rint a rák n civilizáció betegséce vol 
na. Ez nem helytálló, mert a primitív 
népeknél is előfordul, de ott nines 
megfelelő statisztikai feldolgozás te-
hát nem bizonyítható az az állítás 
hogy ezeknél nem szedi áldozatait oly 
nagy számban, mini a civilizációban 
élő népek között. Érdekes, hogy Euró-
pában éppen olyan államokban talál-
ható a legmagasabb rákhnláIozás, 
amelyek orvosi kultúrája a legna-
gyobb. Ez is azt bizonyítja, hogy csu-
pán a statisztikán, a kór felismerésén 
alapul a nagy halálozási arányszám. 
Másik állítással is foglalkozott az 
előadó, amely szerint a rák újabban 
gyakrabban fordulna elő, mint a régi 
időkben. Ez sem helytálló és statisz-
tikailag nem nyert megerősítést. E 
látszólagos szaporodásnak oka az 
újabb időkben mindinkább javuló or-
vosi diagnosztika és az utóbbi évek-
ben általánosan észlelt elöregedés. Mi-
nél több a népességben az idősebb 
egyén, annál több rákeset fordul elő 
Feltűnő azonban, hogy az utóbbi évek-
hon a tüdő és liőrgrak esetek Száma 
csakugyan szaporodott 

Végül az előadó rátért arra, *ogy 
i rák gyógyítható betegség, gyógyí-
tása sebészi beavatkozás és sugaras 
gyógymód. (Röntgen, rádium.) A gyú-
pvítás a-kor járhat sikerrel, ha korai 
•rádiumban végzik. amikor a rák tnifi 

nem kapaszkodott össze a környezet 
te! is nincsenek áttéti gócok. A ráknak 
nincsen ismert kórokozója, prevenció 
itt semmit sem ér. A rák elleni véde-
kezés sokkal nehezebb orvosi problé-
ma. igyekezni kell a rákot lehetőleg 
korán felismerni, hogy az sikeresen 
gyógyítható legyen és gyógyítani kell 
olyan állapotokat, amelyekről tudja az 

orvostudomány, hogy rákra vezethet-
nek. 

A nagyérdekcsségö előadást a kö-
zönség őszinte figyelemmel hallgatta 
végig és hálás tetszésnyilvánítással 
köszönte meg. Az Egyetem Barátai 
Egyesülete nevében az elnöklő Baló 
József professzor mondott az előadó-
nak köszönetet 

Cukorszállitmány — rézgáliccsomagban 
80 kiló renlai cukor miatt négy hónapra Ítéltek egy makói 

munkafelügyelőt 

D É L M A G Y A H O R S Z A Q C 
Pén tek , 1912. m á r c i u s 6. W 

(A Bélmagyararsáág munkatár-

sától) A szegedi tábla Elemy taná-
csa csütörtökön tárgyalta ifj. Gál 
Pál 37 éves makói gazda sági mun-
Kjafeliigyelő árdrágítás! bűnügyét 
Gál Pál az elmúlt év nyarán a 
Bácskában teljesített szolgálatot. 
Amikor leszerelt engedélyt kapott 
arra, hogy Zentáről tergerilTsztet, 
bútort és tűzhelyeket szállítson Ma-
kóra. Gál nem elégedett meg az en-
gedéllyel, hanem egy nagyobb „réz-
gálic-tsomagot" is postára adott. 
Nem sokkal később kiderült, Kogy a 
csomagban nyoTCvan kiló tűkor 
roll és ezt a mennyiséget kilónkint 
1 pengő 92 fillér—2 pengős áron 

Szegeden és Makón adta eh 
Elsőfokon a szegedi törvényszék 

tárgyalta az ügyet, és Gál Pált bű 
nősnek mondotta ki árdrágítás vét-
ségében és kéthónapi fogházra, há-
romévi hivatalvesztésre ítélte, va-
lamint elrendelte, hogy az ítéletet 
függesszék ki a makói piactéren. 
Gál ártatlanságát hangoztatta, ki-
jelentette, hgoy nem követett e] ár 
drágítást és fellebbezett az ítélet 
ellen. Igy került az ügy csütörtökön 
a szegedi ítélőtábla elé, amely az 
íratok ismertetése és a perbeszédek 
elhangzása ntán négy hónapi fog 
házra emelte fel büntetését. 

Megindultak 
az árvizi kfildöttségjárások 

Negyven háza t fenyeget a ta la jv íz az Ot tovayte lepen 

(A né/magyar ország munkatár-

sától) Mult héten megkezdődött a 
városházán az .,átvizi küldöttség-
járás". Az árvízvédelmi kormány-
Uztos jelentései beszámolnak arról, 
hogy a helyzet egyre súlyosbodik 
az árvízfronton s ezért a legna-
gyobb felkészültséggel kell eléje 
nézni az elkövetkezendő heteknek. 

'A déli részeken a víz már ellepte 
a földeket, a mélyebben fekvő „hnr-
1 adásokban", teknőkben magasan 
áll már a víz. A Tisza mellékfolyó-
ja: a Maros már kilépett medréből. 
Fzámítaui kell arra. hogy vize még 
tovább emelkedik s ennek következ-
tében egyre nagyobb területeket önt 
el. A Tisza jövendő vízállása kiszá-
míthatatlan s a talajvíz gondok is 
megnövekedtek az idén a, nagy ha-
vazás miatt. Ez a helyzet érthető-
vé teszi, hogy a tanyai lakosság 
egyre nagyobb tömegben keresi fel 
a városházát és kér azonnal segít-
séget a veszélyeztetett területek 
megvédése ügyében. Az elmnlt hé-
ten a Kancsal-tó vizének levezeté-
sét kérték a nagyszéksósiak. Az új-
szegedi lakosság — főként a Bobo-
'.'cs-telepj. — kért sfirgőa segítséget 

a TÍZ levezetésére és szivattyúzásá-
ra. Csütörtökön újabb küldöttség 
jelent meg a polgármester előtt, 
bogy árvizi panaszt adjon ető. A 
küldöttséget dr. Inczédy László mó 
• avárosi plébános vezette. A kül-
döttség előadta, bogy az OttovaV-
telep, az úgynevezett Hernyós la-
kossága azonnali segítséget kér. 
mert ezen a részen mintegy 40 há-
zat és 50 holdnyi területet, fenyeget 

a feltörő vadvizátadat. Kérték, hogv 
a város adjon engedélyt, és segítse 
get ahhoz, bogy a Lngosi-nteán ke-
resztül összekötő árkot ássanak R 
©zzel a területet a katonakórház 
előtt bekössék a Csatornahálózatba-
A műút másik oldalán is veszélyes 
a helyzet. Ttt az úgynevezett Jeri-
kó és Római-kálvária forog ve-

szélyben. Ennek a résznek ÍR sür-
gős levezető Csatornára lenne szük-
sége, hogy megmenthető legyen. A 
mérnöki hivatal részéről már meg-
ejtették a helyszíni vizsgálatot az 
említett területeken, jelentést tettek 
á helyzetről a városi vezetőségnek. 
'A munkálatokat a szükséghez mér-
ten uemsokára meg is indítják. 

A Kúria is 13 évi fegyházra Ítélte 
a szentesi menyasszonygyilkost 

Csütörtökön hirdette ki előtte a szegedi törvényszék 
a jogerős büntetést 

(A Délmagyar írszát «runkaUrsá-
tól) Csütörtökön délelőtt ismét a sze-
gedi törvényszék elé 4':ito*lák a Csil-
lagbörtönből a »zcnte<i meayasszonv-
"v.lkosi: Ma duda Bé'a' bogy kihir-
dessék előtte a Kúria jogerős ítéte' 
A 27 éves kovácssegéd 1940. karácso-
nyán megölte 18 éves menyasszonyát, 
Kovács Máriát. Maduda a huszárok-
nál zsolgált és ezalatt az idő alatt is-
merkedett meg az akkor még alig 16 
éves leánnyal. Rövidesen szerelem fej-

lődött ki közöttük és szóban el is je-
gyezték egymást. Karácsony előtt Ma-
duda leszerelt, felkereste családját, 
majd elhelyezkedés után nézett. Idő-
közben azonban elhidegüllek egymás-
tól a fiatalok. Kovács Mária már nem 
akart tudni vőlegényéről. Egyre hu' 
debb leveleket váltottak, végül is 
Maduda elhatározta, hogy karácsony-
ra felkeresi menyasszonyát, tisztázza 
a félreértéseket és amilyen jgyoi*in 
lehet, feleségül veszi. 

Karácsony első napján meg mi sein 
sejttette a rövidesen bekövetkező drá-
mát. A következő nap a fiatalok mo-
ziba indultak, majd hazafelé al utcán 
sétállak és Maduda ekkor elhatározta, 
hogy véglegesen tisztázza a kérdést. 
A leány határozottan elutasította, sőt 
hidegen és ellenségesen beszélt volt 
vőlegényével. Egyre hevesebb szóvál-
tás fejlődött ki, majd amikor Kovács 
Mária ismét kijelentette, hogy soha-
sem lesz a felesége, Madudát elöntőin 
az indulat, Zsebéből előkapta tőrét és 
halálra szúrta a leányt. Kovács Má-
riát három szúrás érte a mellén és a 
hátán, összeesett és nyolc-tíz perc 
múlva az utcán meghalt. Maduda estig 
bujkált a házak között, majd jelentke-
zett a szetnesi rendőrségen. Az ügyész-
ség előre megfontolt szándékkal elkö-
vetett gyilkosság büntette miatt 
emelt ellene vádat. 

A törvényszék részletes bizonyítást 
folytatott le, majd szándékos ember-
ölés bűntettében mondotta ki Madudá 
bűnösnek és 13 évi fegyházra ítélte. 
Kimondja a törvényszék ítélete, hogy 
nem merült fel bizonyíték arra, hogy 
Maduda előre megfontolva készült 
volna a gyilkosságra. Az ítéletet a 
szegedi tábla is helybenhagyta, majd 
végső fokon a Kúria elé került az 
ügy', amely a közelmúltban jogerőre 
emelte* ezt a büntetést. Csütörtökön 
vezették elő a Csillagbörtönből a 
menvasszonygyilkost és kihirdettek 
előtte a jogerős ítéletét. Maduda már 
darócban állott a bíróság elé, kezé'öl 
a börtönőr levette a bilincset. A rö-
vid kihirdetés után Mndudát vissza-
kísérték a Csillagbörtönbe, ahol meg-
kezdte 13 évi fegyházbüntetésének ki-
töltését. Az előzetes letartóztatással 
eddig több mint egy évet töltött ki. 

Árdrágitási ügyek 
(A Délmagyarorsság munkatár-

sától) A szegedi rendőrség csütör-
tökön őrizetbe vette Száll ősi Jó-
zsefné Pellcr Valériát, egy tisztví-
selő feleségét, aki a nyomozók ada-
tai szerint még február végén több-
ször vásárolt tojást dnrabonklnt 2? 
fillérért. A mennyiségből a feljelen-
tés szerint ismerősöknek is adott. 
Rzöllősiné azzal védekezett b'ogy 
Csiípán szívességből segítette kl is-
merőseit. egyáltalán nem volt nye-
részkedés? szándéka, a legmagasabb 
arat különben sem ismerte. Az ügy-
ben legközelebb határoz a bíróság. 

A törvényszéken nz nzsorabíró-
ság Nóvák, Jenő tanácselnök veze-
tésével Csütörtökön tárgyalta Tora-
báéz Ferenc röszkei kocsmáros. lom-
bácz Antal földmíves és WölforA 
Imre röszlceí szntócskereskedő 
ügyét. Azzal vádolta őket az, iigyé-z-* 
ség, hogy június végén a fokhagy-
mát a legmagasabb' árnál két fil-
lérrel drágábban. 44 helyett 46 fil-
lérért árúsitották. A törv'ényszé'i 
TomháCz Ferencet 120 pengő, Tom-
i-mez Antalt 100 pengő pénzbünte-
tésre ítélte, Wolford Tmrét felmen-
tette a vád alóL 

A rendőrség ávellenőrző közegei 
— mint jelentettük — őrizetbe vet-
ték Kószó Józsefné tanyai as-
szonyt. aki egy kocsi burgonyát vitt 
a piacra és kosaranként árusította. 
Az ellenőrzésnél kiderült, hogy » 
kosárban kevesebb burgonya van, 

így magasabb árat kért Kószóné. 
Csütörtökön már a bíróság elé ál-
lították Kószónét. akit az enyhít** 
körülményekre való tekintetei a? 
törvényszék 300 peugő pénzbünte-
tésre ítélt. 


