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O r v o s s z ö v e t s é g h e z . 

•Néhány hétté] ezelőtt vettem a Szövet-
ség igazgatóságának határozatát, melybon a 
pár haj-ügyben tett indítványomat, elvileg he-
lyesnek- és orvosetikai nézőpontból megálló-
nak méltóztatott nyilvánítani. Nagy örömem-
re szolgált az igazgatóság emezen határozata, 
bár örömömet kissé lehűtötte a határozat má-
sik része, mely azon in hitványomat, hogy: 

mondja ki a Szövetség, hogy a párbaj-
orvosi működést a fennálló magyar törvé-
nyekkel és az orvos magas etikájával ellenté-
tesnek tar t ja és tagjait ennek alapján a pár-
bajor vosi működéstől eltiltja; határozatáról 
az ország összes testvérszövetségeit értesiti 
ás csatlakozásra hivjja fel: 

„sí jelen viszonyok mellett kivihetőnek 
nem tart ja és az eredményes végrehajtást a 
megfelelő időkre halasztja". 

Akkor megelégedtem mindazonáltal ez-
zel a határozattal is. Mert az volt a nézetem, 
hogy ha a Szövetség- elvben magáévá teszi in-
dítványomat, elfogadja az indoklásomat: nem 
lesz orvos, aki a Szövetség tagja, aki elfogad-
na párbajorvosi megbízást, mert hiszen az. 
orvosszövetség immorálisnak és az orvosi 
etikával ellenkezőnek nyilvánította azt. 

iMa azonban más helyzet adódott: a ma 
gyár lai'ály legfelsőbb parpncsdsal egyseépüen 
eltiltotta a párhajt. 

Vagyis: a magyar király alkalmasnak 
tart ja a mai időket a párbaj kiküszöbölésére. 
Hiszem, hogy a Szegedi Orvosszövetség sem 
lesz előkelőbb, nem lesz lovagiasabb a ma-
gyar királynál, aki ezzel a rendeletével, mi-
ként. annyi sok mással is, bebizonyította, hogy 
nemcsak születésénél fogva, de moráljának 

Q*i«eMé£ével, humánus, m»f«rtő lelkével is: 
legelső embere országának. 

Mert pedig az igazgatóság elvben már 
elfogadta indítványomat, és, mert a király 
szava elhárította azokat az akadályokat, me-
lyek az Orvosszövetség vezetősége előtt állot-
tak: most már kérem. 

az Orvosszövetség igazgatóságát, hogy 
azt a becsületbeli váltót, melyet az én kezembe 
adott és amelynek lejárata a magyar király 
szavával ezéymc] elkövetkezett: a legsürgő-
sebben váltsa be. 

Tudora, hogy a Szövetség igazgatósága 
teljesen egy véleményen volt szerénységem-
mel ebben a kérdésben, tudóin, hogy egyetlen 
orvos akadt csak a Szövetség vezetőségében, a 
ki ellenezte indítványomat. Nem célom fe-
lette immár könnyű diadalt aratnom, de nem 
hallgathatom cl, hogy az az egyetlen orvos, 
aki egyben a Szövetség főtitkára, különvé-
leményével elárulta azt is, hogy nem alkal-
mas ember arra a magas polcra, melyet a 
Szövetségnél betölt. Uj idők járnak és aki 
nem érti meg az a j idők szavát, az megérett 
az elbukásra. 

A Szövetség megértő munkáját kérve 
vagyok alázatos szolgájuk, Budapest, 1917. 
november hó. 

Pártos Zolién. 

— Károly király és Vilmos császár a 
görzi csatatéren. A Magyar Távirati Irodának 
jelentik Triesztből: Károly király 13-án reg-
gel Vilmos császár állomáshelyére utazott és 
meghívta őt, hogy tekintsék meg együtt a 
görzi csatateret. Az uralkodók közös automo-
bilon tették meg az utat, kíséretükben volt a 
rendes kíséreten kivül Miksa, főherceg, Félix 
pármai I r rceg és báró A re, a vezérkar főnö-
ke is. Az ut az isonzói csatatéren vezetett át. 
Még láthatók mindenütt a tizenegy olasz of-
fenzíva be nem hegedt sebei, a Biglia vidéke 
és Görz városa még ma is az elkeseredett har-
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cok nyomait viseli magán. A házak falain 
lövések láthatók, sok ablakban homokzsákok 
vannak. Wotruba őrnagy, a báró Zcidler al-
tábornagy hadosztályának vezérkari főnöke, 
amely hadosztály Görz védelme és visszafog-
lalása körül elévülhetetlen érdemeket szü-
zeit, ismertette a tizenkét Isonzó-esata rész-
letes történetét. Vilmos császár nagy érdek-
lődéssel hallgatta az előadást ós megtekintet-
te mindazokat a fontos pontokat, amelyek a 
véres küzdelmek során szerepet játszottak. 
Egy órai ottidőzés után a két szövetséges 
uralkodó az elpusztított Gradiskán át 
Aquileába utazott, majd itt elbúcsúztak és a 
német császár visszatért állomáshelyére, Ká-
roly király pedig Gradoba, majd torpedomi-
szádon Triesztbe, aztán állomáshelyére uta-
zott. Este Vilmos császár állomáshelyén est-
ebéd volt. amelyen Károly király is részt vett 
Miksa főherceggel és szűkebb kíséretével 
együtt. 

— A bolgár király elutazott az olasz 
frontról. Triesztből jelentik: Ferdinánd bolgár 
király kedden az olasz frontról elutazott. 

— Boroevics válasza Pozsony üdvözlésére 
Pozsonyból jelentik: Pozsony város közgyű-
lése Szmrecsányi György főispán indítványá-
ra üdvözölte Boroevics vezérezredest. Boroe-
vics az üdvözlésre meleghangú táviratban vá-
laszolt, 

— Az osztrák miniszterelnök a királynál. 
Triesztből jelentik: Dr. Seidler osztrák mi-
niszterelnököt kedden a király tartózkodása 
helyén kihallgatáson fogadta. Az osztrák mi-
niszterelnök szerencsét kivánt a királynak 
ismeretes megmenekülése alkalmából, majd 
tájékoztatta az uralkodót az általános poli-
tikai helyzetről. A kihallgatás teljes egy órán 
át tartott. 

— Kitüntetések. Unterrelner Mihály 5. hon-
véd gyalogezredbeli századosnak a legfelsőbb 
dicsérő elismerés —< a kardok egyidejű ado-
mányozása mellett —. újólag tudtuj adatott. 
A király Székely IMihály alőrmesternek és 
Réti János járásőrmesternek a II. számú 
csendőrkerületben a koronás ezüst érdemke-
resztet a vitézségi érem szalagján adományoz-
ta. A király megengedte, hogy dr. Móczár 
Antal, a 2/5. honvéd lovas tüzérosztálynál be-
osztott 1. honvéd lovas tüzérosztálybeli tarta-
lékos hadnagy a porosz királyi harcos érdem-
rendet elfogadhass® és viselhesse. A király 
Szenttamássy Miklósnak, volt szegedi tör-
vényszéki bírónak, jelenleg a belgrádi kato-
nai főkormányzósághoz beosztott Ítélőtáblai 
bírónak a Ferenc József-rend hadidiszitmé-
nyes tisgli keresztjét adományozta. 

Gyakran 
látunk hölgyeket, akiknek arcbőrét szep-
lők, pattanások, mitesszerek, foltok ékte-

lenitik el. Határozottan 

önmagának 
tesz az a nő szívességet, aki Díana-ala-
bástrompudert és Diana-krémet használ, 
mely kiváló készítmények az arcbőrt tisz-

tává és üdévé varázsolják. Ha nem 

ellensége 
a saját szépségének, akkor kísérletet tesz 
velük és csodás eredményeket ér el. 

Olyan lesz 

az ember 
arca és keze, mintha tejben fürösztötték 

volna meg. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rt 
Budapest, V. Nádor-utca 6. 
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