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Szegedi orvosok az orvosi inspekciókról. ország részéről is érkezett Elzász-Lothurín-
giára vonatkozó békeajánlat, amelyet Ribot 
kereken visszautasított. Beszéltek Károly 
király egy második leveléről is. mely telje-
sen megdöntötte az elsőt, 

Genf. április 18. A francia kamara és a 
szenátus 'külügyi és hadügyi bizottságai teg-
nap tartott ülésén a kormány előterjesztette 
azt a dossiert. amelv Károly király levelére 
vonatkozik. A dos&ier több okmányt tartal-
maz. melyek Sixtus pármai (hercegnek már-
cius 31-ike előtt tett lépéseivel, különösen 
pedig annak a nanpak eseményeivel vannak 
kapcsolatban, amely napon Poincaré elnök-
nek átnyújtották Károly király levelét. A le-
vél eredetije ceruzával van irva. a ^ herceg 
megtartotta magának az eredetit cs "Po-inca-
rénak egv másolatot adatott át.. Ez a máso-
lati a francia külügyminisztérium leyátárá-
ban van elhelyezve. A párisi lapok, jelentése 
szerint Rihot a St. Jean de Mauvinnáben 
tartott fmtant-konferencián közléseket tett 
•Lloyd Georgenak és Sonninonak Károk, ki-
rály leveléről. A három államférfi egybe-
hangzóan azon az állásponton volt. hogv a 
levél nem nyu.it elegendő alapot béketárgya-
lások megkezdésére. Az ügv Károly király 
második levelével nyert befejezést, amely 
levelet Sixtus pármai herceg néhány héttel 
később hozott Poincaré tudomására. 

Az olasz kormány nyilatkozni fo§ 
Lugano, április 18. A lapok jelentése 

szerinf a minisztertanács tegnapelőtt és teg-
nap hosszabb üléseket tartott, amelyeken a 
nemzetközi helyzetet és az élelmezési kér-
déseket tárgyalták és megállapították a 
kormánynak a parlament előtt teendő erre 
vonatkozó nyilatkozatát. Még nem határoz-
tak arról, vájjon ezt a nyilatkozatot az első 
ülésen fogják mindkét házban megtenni, 
vagy pedig válaszul néhány interpellációra 
é s kérdésre, vagy pedig az ősszel lejáró 
mandátumok meghosszabbítására vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalásánál. 

Foch az egész hadsereg felett 
rendelkezik. 

Rotterdam, április 18. Parisból jelen-
tik: Foch végül megkapta a főparancsnoki 
cimet, de a közös fővezér működésében 
nemcsak a .cimről van szó. Az angol és a 
.francia kormány a tábornoknak kizárólagos 
teljes hatalmat biztosított a csapatok cso-
portosítása és átcsopörtositása, a parancs ! 

iiokók kinevezése és a csapatok felhaszná-
lása tekintetében. Parancsai nem kerülnek 
előzetes megvitatásra, mert e tekintetben 
tökéletes megegyezés áll fenn a két kor-
mány között. Az egységes angol-francia-
amerikai hadsereg rövid időn belül a meg-
valósulás állapotába lép. 

Az angol front centrumát fenye-
getik a német csapatok. 

Genf, április 18. -Az angolok kétségbe-
esett erőfeszítéseket végeznek, hogv meg-
akadályozzák a németeknek a tengerhez valő 
jutását. Bailleul elfoglalása következtében 
Hazebrouckot közvetíení veszedelem fenye-
geti. Ha Hazebrouck elésik, akkor az angol 
front centruma át van törve. Az Aisne-csa-
torria mentén elhúzódó francia front straté-
giai helyzete is a lőhető legrosszabb. A Com-
piegnénél való áttörés veszélvle még .Mindig 
kisért, ugv, hogv Foch tábornoknak szamol-
nia kell Compiégne és a soissons—compiég-
nei vasúti vonal elestével is. A francia és an-
gol hadseregnek egymástól való szétválasz-
tása a németeknek bizonyára sikerülni fog. 
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'Saját tudósítónktól.) Újlaki Antal és I 
Mauser Rezső Sándor kezdeményezésére 
mozgalom indult meg tudvalevőleg, hogv a 
gyógyszertárakhoz hasonlóan az orvosok is 
egymás között rendezzék az éjjeli inspekció 
kérdését. Az utóbbi időben ugyanis mindig 
gyakrabban ismétlődött, hogv a betegeknek 
orvosi segély nélkül kellett átkinlődniok az 
éjszakát, mert nem tudtak orvoshoz jutni; 
nem akadt orvos, aki elmehetett volna vagy 
hajiandó lett volna a szenvedő beteghez el-
menni. 

Megállapíthatjuk, hogy a közönség kö-
rében nagv megnyugvást és megelégedést 

.keltett a hir. amelv a. megoldás egv lehető-
ségét adja. Általános a véleménv. hogv az 
orvosegyesületnek el .kell fogadni a megol-
dásnak ezt a módját. Tény. hogy a munká-
val agyonterhelt orvosok maguk is kívánják 
már a kérdés valamiképpen való rendezését 
és az minden akadály nélkül menni is fog, 
ha a város is hajlandó lesz az orvosoknak 
igen csekély és méltányos követelését telje-
síteni. Ami meg viszont a városnak köteles-
sége, 

Kérdést intéztünk nehánv szegedi orvos-
hoz, hogv miképpen képzeli az éjjeli inspek-
ció kérdésének megoldását. Kérdéseinkre dr. 
Baneth Samu a következőket mondotta: 

— Az eszme mindenesetre rendkívül 
helyes. Ezt a kérdést végre rendezni keli. 
A kérdés rendezésével már pórbálkoztunk is 
a főorvos utján, de a város nem volt hajlan-
dó kocsit adni. Már pedig senki nem kíván-
hatja az orvostól, hogv egv napi túlfeszített 
munka után fáradtan egvik" városrészből a 
másikba gyalogoljon éjjelenkint. Mi szívesen 
behoznánk egymás között az inspekció-rend-
szert, de a város tartson éjszakánkint egy 
kocsit a tűzoltólaktanyában, amelv csak az 
inspekciós orvos hivására legyen köteles elő-
állani. Ha gazdag a beteg, legyen köteles 
megtéríteni a fuvardijat; ha szegény, úgyis 
a város tartozik fuvart adni az orvosnak. 

(Saját tudósítónktól,) A Délmagyar or-
szág csütörtöki számában már rövidesen je-
leztük, ihogv a Néprubázati Bizottság ruha-
szövetet utalt ki a szegedi köztisztviselőknek. 
A ruhakérdés most oly nagyfontosságú és 
általános érdekli. hogv részletesebb tájékoz-
tatással kell szolgálnunk erről az ügyről. 
Előrebocsátjuk: az a szövetmennviség. a 
mely már Szegedre érkezett, korántsem ele-
gendő a szükségletek kielégítésére. És ha a 
Népruházati Bizottság ily lassú tempóban 
tudja csak rendezni a köztisztviselők ruha-
ellátását, jogosan támadhat elégedetlenség 
és türelmetlenség a köztisztviselők túlnyomó 
részénél, akik ilyformán belátható időn belül 
nem juthatnak ruhához. 

Ez idő szerint mindössze 212 ruhára való 
szövet érkezett a szegedi köztisztviselők ré : 
szere. Ezek közül 28 elsőrendű, a többi má-
sod- és harmadrendű ruhára való. A szegedi 
tisztviselők beszerzési csopo.rtiának családos-
tul több mifit tízezer tagja van. Elgondolhat-
ni, mi Ív csekélv töredéke részesülhet a ta-
goknak a most kiutalt szövetből ruhaellátás-
ban. Az elosztás — a valódi szükségletnek 
megfelelőén ' — keresztülviíhetetlen. Minden-
esetre gondot okozhatott az elosztóbizottság-
nak, amelv Tőrös Sándor pénziigvigazgató 
elnökléséivel az érkezendő ruhaszöveteket 
már március 5-én felosztotta az elsőrendű 
igényjogosultak között. Az igényijogosultság 
megállapításánál az eloszfóbizottság. amint 
mi értesülünk, a Népruházati Bizottság által 
kiadott utasítás szerint .iárt el. Tudomásunk 
van azonban arról, hogv az elosztásnak az a 
módjai amelyei a beszerzési csoport vezető-

Azt hiszem, ez könnyen megoldaná az egész 
súlyos kérdést. 

Dr. tíerger Mór kérdéseinkre azt felelte, 
hogy nem tart.ia szükségesnek a kérdés ilyen 
rendezését. Az orvosi szolgálat el vau látva 
részheti a városi kerületi orvosok által, akik 
tartoznak éjjel is meglátogatni a beteget, 
részben pedig a munkásbíztositó orvosai ál-
tal, akik szintén a betegek rendelkezésére 
állnak. ' 

Dr, Gyuritea Sándor törzsorvos a kö-
vetkezőket mondta: Az ötlet nagyon jő s csak 
az a kár. hogv a polgári, orvosok aligha lesz-
nek hajlandók iz inspekciózásban résztvenni. 
Szükséges e, . akivül, — különösen a mai 
közvilágítás n: llett — hogv az orvosnak 
kocsi álljon r idekkezésére. Mert azt, hogy 
a sötét és veszedelmes külvárosi utcákban 
éjjel gyalogolva keresse az ember a helyet, 
ahova hívták,- nem lehet.kívánni. S különösen 
nem egv napi munka után. Ha azonban a vá-
ros kocsit biztosit az inspekciós orvosnak, 
az inspekciőzás kérdését mi könnyen meg-
oldjuk egymás között, 

Dr. Hollós Józsefnek az a véleménye, 
hogv az ötlet nagyon humánus, megvalósí-
tása fontos és kötelessége az orvosegyesület-
nek. Bár a megoldás korántsem látszik egy-
szerűnek. Első és legfontosabb kellék ebben 
a kérdésben, hogy a város biztosítson kocsit 
az inspekciós orvosnak. Tehát ne csak az . 
orvos álljon készenlétben, hanem egv ló is. 

Dr. Máchánszkv László a Délmagyaror-
szágból értesült az akcióról. Külföldön ezt a 
kérdést már megoldották. — Most mi is 
megtárgyaljuk .az orvosegvesületben az ügyet 
— mondta — és bizonyosan fogunk megol-
dást találni, még pedig olyat, hogy kielégítse 
ugv az orvosok, mint a közönség igénveit. 

Dr. Baross József, orvoségyesületi elnök 
elhárította magától a nyilatkozást, azzal az 
indokolással, hogv • ő, mint az egyesület el-
nöke, nem prejudikálhat a hozandó határo-
zatnak. 

sége alkalmaz, a köztisztviselők nagv részé-
nek elégedetlenségével találkozik. Azt mond-
ják, hogv az adminisztrációban nincs meg a, 
szükséges mértéke az elevenségnek és körül-
tekintésnek. De ezen szerintünk csak ugy 
lehetne gyökeresen segiteni. ha a beszerzési 
csoport adminisztratív ügyeinek intézésére 
olyan szakavatott embert állítana a beszer-
zési csoport, aki megfelelő díjazással — egész 
munkaerejét, az ügv szolgálatára fordíthat-
ná. Azok, akik most a beszerzési csoport 
bizalmából — sulvös hivatali elfoglaltságuk 
mellett — a dolgokat elismerésreméltó buz-
galommal intézik, nem tehetnek többet a be-
szerzési csoport érdekében. 

A ruhákat mérték szerint csináltatják 
meg. Schulthejsz Károlv pénzügyi titkár már 
tárgyalt szegedi szabóiparosokkal ebben az 
ügyben. Egv ruha elsőrendű szövetből 325, 
másodrendűből 270 koronába fog kerülni. 
A harmadrendű ruha árára vonatkozóan még 
nem történt megállapodás.' Azok, akiknek 
igényjogosultságát megállapították,. felszólí-
tást fognak kapni az utalványok átvételére. 
Az utalványokat Scihultheisz Károlv állítja 
ki a szövet és a készítési költség ellenében. 
A levélbeli felszólítást az érdekeltek a napok-
ban kapják meg. 

Ugy értesülünk, hogy egv hónapon beiül 
sor kerül a második kiosztásra és a női szö-
vetek kiutalására is. Dr. Kelemen Béla főis-
pán a köztisztviselők érdekében fölirt a Nép-
ruházati Bizottsághoz. A főispán intervenció-
iának talán rövidesen eredménye lesz és 
akkor a köztisztviselők nagyobb részét tehet 
maid kielégiteni. Erre sürgős szükség lenne, 

212 ruhára való szövet érkezett a szegedi 
tisztviselőknek. 

— Lemond a beszerzési csoport elnöke és előadója. — 


