
l »e lm a ö y a r o r s z a g Szeged, 1917. junius 2. 

R habozok is teljesítsék kötelességüket. 
Serényen folyik a hatodik hadikölcsön 

jegyzése, mialatt ott künn a harctéren és 

itthon a politika terén nagy események zaj-

lanak le. Abban, hogy most a hadikölcsön 

jegyzése a legelső kötelesség, egyetért az 

egész nemzet. De most már azt is tudja 

mindenki, hogv ezenfelül még a mai köz-

gazdasági viszonyok közt a hadikölcsön 

jegyzése a legjobban' gyümölcsöző befekte-

tés is. 

Hogy ez valóban igy van, az nem szo-

rul bővebb bizonyításra. Az állani — a név-

érték után számítva (>%-ot fizet a név-

értéken iáiul kibocsátott hadikölcsön-kötvé-

j íyek után, vagyis a hadikölcsönbe* fekteteti 

tőke kamatozása valójában jóval meghalad-

ja a ()""-ot. \ mai pénzbőség mellett' ezt a 

kamatozást más módon nem lehet elérni. 

A pénzintézetek átlag három és fél százalé-

kot fizetnek a betétek után, a jó részvények 

árfolyama pedig most már olyan magas, 

hogy az árfolyamértéket alapul véve, álta-

lában a részvényekbe fektetett tőke sem 

gyümölcsözik jobban, mint a takarékbetét. 

Méltán elmondhatjuk tehát, hogy a ha-

dikölcsön-iegyzés a legjobb tőkebefektetést 

Aki tehát hadikölcsönt jegyez, az amilyen 

mértékben szolgálja a közérdeket, teljesíti 

hazafiúi kötelességét, ugyanolyan mértékben 

jár el saját jól felfogott egyéni érdekében is. 

A kis- és nagytőkének tehát most min-

denképen az a hivatása, hogy a hatodik ha-

dikölcsön mentől fényesebb sikerét biztosít-

sa. Minthogy pedig még mindig akadnak 

sokan a nagy vagyonok urai és a kevés-

bé tehetős egyének közt egyaránt, — akik 

eddig nem rótták le ezt a kötelességüket 

hazájukkal és önmagukkal szemben, nyis-

suk ki a szemét ezeknek a luibozóknák, vi-

lágosítsuk fel őket, hogy itt semmiképpen 

sincs helye a habozásnak, mert a hadiköl-

csön-jegyzés a legjobb tőkebefektetés. 

Szegedi orvosok 

a kvarclámpákról. 

(Saját tudósitónktól.) A Délmagyaror-
szág pénteki száma közölte azt az aradi je-
lentést, hogy az ottani vármegyei közkór-
llázat egy 15.000 koronás alapítványból úgy-
nevezett kvarclámpákkal szerelik föl. JVJint 
megírtuk, a lámpák szenzációs hatásnak. A 
gyógyító hatás a villamos áram segélyével 
•előállított ultraviolett sugarakban van. ame-
lyeket higanygőzön hocsájtanak át. Ezeket 
a sugarakat minden közeg elnyeli, csak a 
kvarckristály nem. A test egyes beteg ré-
szeit már mintegy évtized óta gyógyítják a 
kvarclámpákkal, az egész test gyógyításá-
val azonban csak most kezdték meg. a kí-
sérleteket, úgyszintén most kísérleteznek a 
tüdőbetegségeknek kvarclámpákkal való gyó-
gy dácsával is, szép sikerekkel. 

Kérdéssel fordultunk 'néhány szeged; 
orvoshoz, hogy folynak-e kísérletek Szege-
de;' ilyen kvarclámpákkal, milyen a lámpák 
hatása az eddigi kísérletek szerint s nem 
látszik-e szükségesnek a különböző közös-
reodelő-intézeleknok ilyen kvarclámpákkal 
való fölszerelése. Kérdéseinkre dr. Hollós 
József a következőket mondta: 

— A szóban forgó kvarclámpákat már 
rég idők óta használják az ' orvosi tudo-
mányban. A lámpák gyógyító hatása abban 
rejlik, hogy villamos áram segélyével ultra-
ibolyasugarakat 'lehet benne előállítani, a 
melyek a nap hasonló sugarait nagyrészben 
pótolják Ezek a fénysugarak a bőrön át a 
szereveze+be hatolnak és (képesek a íö]üle-
ten levő infekciókat, bőrbetegségeket gyó-
gyítani, másrészt pedig a vérképzés elősegí-
tése által indirekte gyógyítanak a szervezet-
ben is 

— Különös jelentőséget az ad a kvarc-
lámpáknak, hogy olyankor, amikor nincs 
napsütés, igy télen, ősszel, és zordabb idők-

ben, a iánipák által való kezelés részben 
pótolja a természetes napkurát. Csak rész-
ben, tagadhatatlan ugyanis, hogv a termé-
szetes napfény tökéletesehb eredménye-
ket ad. 

— Nagy hiba, hogy sokan nem ismerik 
föl a nap hatalmas gyógyító erejét, pedig 
igen sok súlyos betegség egész könnyedén 
elmúlna a naptól. Tehát minden olyan szer-
kezet, amely a napot csak részben is pótol-
ja, csak nagyjelentőségű lehet. 

— Ujabban az úgynevezett- sebészeti 
tuberkulózis eseteiben is jó sikerrel használ-
ják a kvarclámpákat. Valószínűnek tartom 
azt is, hogy a tervbe vett szegedi tüdő vész-
rendelő intézeteket is fölszerelik ilven lám-
pákkal. mert a tüdő-tuberkulozis gyógyítá-
sánál szintén szép eredményeket produkál-
tak a kvarclámpák. Különösen a vérképzés 
elősegítése van nagy hatással a betegek 
gyógyulására. 

— Szükségesnek tartom még -megje-
-gyezni azt is. hogy ez a lámpa egyáltalán 
nem valami csudaszer, egyszerűen csak. a 
mint azt már többször hangsúlyoztam is, 
részben pótolja a hiányzó napot. A nap pe-
dig egvik legjobb gyógyítója sok betegség-
nek, köztük tuberkulózisnak is. 

Dr. Szántó József igy nyilatkozott: 
— A kvarclámpákat már régebben is-

merik az orvosi tudományban és sokan al-
kalmazzák is.- Szegeden a közinfézménveiv 
nek tudomásom szerint nincs ilyen appará-
tusuk, de helyesnek tartanám, ha legalább 
a közkórháza', fölszerelnék vele. A lkésziülék 
aránylag nem drága: pár ezer koronába 
kerülhet. Az eddig végzett kísérletek pedig 
elég biztatóknak látszanak. 

— Most a budapesti munkásbiztositó 
pénztárak is fölszerelték műtermeiket kvarc-
lámpákkal. Ha azt fogom látni, hogv azok 
ott beválnak, mi is hamarosan követni fog-
juk a budapesti példát. 

— A kvarclámpák beszerzése most nem 
sürgős, mert hiszen a nap most tökéletesen 
pótolja azokat, sőt jobb is náluk, de őszre 
indokolt volna ezek beszerzése. 

A német buvárhajók sikere 
az Északi-tengeren. 
Berlin, junius 1. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Tengeralattjáró naszádjainknak az 

Északi-tengeren kifejtett tevékenysége kü-

lönösen értékes rakományokkal megrakott 

ellenséges gőzösök egész sorának elsülyesz-

tését eredményezte. Az elsüly.eszteit. gő-

zösök között volt a Levíshaui nevű 2810 

tonnás fölfegyverzett' angol gözös, amely 

4H00 tonna búzát vitt Angliába, a Penhali 

nevű 3715 tonnás fölfegyverzett angol gő-

zös, amely 4500 tonna Cukrot vitt Angliába, 

a Llandrindocl nevű 3481 tonnás fölfegyver-

zett angol gözös, amely 5000 tonna tengerit 

vitt Angliába, a Jersey City nevü 4670 ton-

nás angol gözös, amely 7000 tonna búzát 

vitt Arherikából Angliába és a Tansan Mari 

nevü 2343 tonnás japán gözös. Ezen kívül 

elsülyesztettiik az A 25 jelzésű bnvárbajó-

kelepcét, amelynek parancsnokát két mér-

nökkel elfogtuk. 

Május 31-éii német tengerészeti repü-

lők egyik gépen bolgár személyzettel jó 

eredménnyel bombázták a Fekete-tenger 

partján levő Sulina kikötőjét. Repülőink az 

erős ellenhatás ellenére sértetlenül tértek 

vissza. 

A tengerészeti vezérkar fönöke. 

A cárt a Péter-Pál erődbe viszik. 
Stockholm, junius I. A Pétervári Táv-

irati Ügynökség jelenti: A front-hadsereg 

delegátusainak kongresszusa- tudomásul vet-

te Miklós cár carszkojeszqloi fogságának 

körülményeit. Elhatározták a delegátusok, 

hogy a munkás- és katonatanács legköze-

lebbi kongresszusán kérni fogják, hogy a 

volt cárt vigyék át a Péter Pál-erődbe. 

Nikolajevics nagyherceget 
letartóztatták. 

BERLIN, junius 1. A Petit Journal je-

len'.) Péteir vádról: Az ideiglenes 'kormány in-

'tézelalésére Nikolajevics 'Miklós nagyherceget 

lelartóztatták. Több lap egybehangzóan meg-

fyrósiti, h(j[gy Nikolajevics Miklós nagyherce-

gei az ideigUifiels kormány parancsára clfog-

''tálí. A nagyherceg IctarlózNilását iá Tiflisz-

tem Ikitölt zavargásokkal okoljál: meg, ame-

lyek monarchista izgatással van mik liapéso-

latban. 
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Jegyezzünk hadikölcsönt. 

K ü Fonyó Sománál 
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