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Másfélmilliós orvosi látogatás. 
Makó, április 16. (Saját tudósítónktól.) Az 

olvasó, amikor azt hiszi, hogy valamelyik ne-
ves egyetemi tanár állított fel uj látogatási díj-
rekordot, alaposan téved. Ezt a még ma is te-
kintélyes összeget nem országos nevű profesz-
szor. hanem egy fiatal makói orvos számította 
fel egyetlen látogatásért. De beszéljen maga a 
jellemző eset : 

A minap beállított Makó város egyik vezető 
tisztviselőjéhez Bozsogi Pál tanyai gazda és 
elpanaszolta, hogy dr. N. N. orvos egyetlen 
egyszer járt künn tanyáján, amikor »6 anyósát, 
feleségét és őt megvizsgálta és orvosságot irt. 
Ezért a látogatásért öt métermázsa búzát szá-
mított fel. A tanyai gazda előadásából még 
kiderült, hogy az orvost ö a saját kocsij in vitte 
ki a 14 kitométer távolságra, ebédet is adott 
és ebéd után az orvost a saját tanyájára szállí-
totta. 

A városi tisztviselő, akinek a gazda elpana-
szolta az ügyet, kijelentette, hogy tekintettel a 
három betegre és a távolságra, küldjön az or-
vosnak két métermázsa búzát, illetőleg annak 
az árát s ha nem fogad iá el, akkor pöröljön a 
doktor ur. 

Égy hét után Bozsogi Pál jelentkezett tanács-
adója előtt. Elmondotta, hogy 600.000 koronát 
postán elküldött az orvosnak, a pénzt azonban 
most visszakapta. A tisztviselő megnyugtatta 
Bozsogi Pál uramat, hogy annál nyugodtabban 
nézhet a ne'án elkövetkezendő pör elé, mert a 
nála véletlenül jelenlévő orvosok egyhangú vé-
leménye az volt, hogy a fiatal doktor elvetette 
a sulykot és a 600 000 korona teljesen ele-
gendő volt a szóbanforgó látogatásért. 

Az öt métermázsa honoráriumra mi csak j 
annyit jegyzünk meg, hogy ennek békében 100 t 
korona fetelt meg, amennyit pedig nagyon « 
kiválóaknak elismert orvosok sem kaptak egy 
látogatásért. ' 

Válságban 
a szegedi detektivtestület. 
Szeged, április 16. (Saját tudósítónktól.) Az 

államrendőrség valamennyi szervémk, a rendőr-
személyzetnek, a detektivtestülelnek, vagy a 
tisztikarnak egyenlő nagyjelentőségű a munkája 
a város nyugalmának, biztonságának fenntartá-
sában. Ennefc a három szervnek lehet köszönni, í 
hofcy Szegedet az utóbbi időben elkerülték a : 
politikai pucciok, utcai atrocitások s az ő s 
preventív intézkedéseinek köszönhető az is, ; 
hogy Szegeden aránylBg sokkal kevesebb bün- ' 
eset — betörés, lopás, gyilkosság — történik, 
mint a többi nsgy városokban. Meg kell azon-
ban i l állapítani azl, hogy a három szerv \ 
közül — anélkül hogy a másik két szerv mun-
kájának nagy jelentőségét a legteljesebb mérték-
ben el ne ismernénk —, talán a legnehezebb 
munkája a detektivtestülelnek van. 

A szegedi államrendőrség detektívlestOlete 
ellen eddig még sohasem hangzottak el ki-
fogások. A legkomplikáltabb dolgokban is gyors 
eredményt produkáltak és innen van az, hogy 
Szegeden alig történnek olyan bűncselekmények, 
amelyeket nem derítenének ki a rendőrök és j 
detektívek. 

A szegedi detektivtestület most migis súlyos 
válságban van, amely talán következményekkel 
is járhat a város biztonsága érdekében Nyomára 
jöttek ugyanis annak, hrgy a detektivtes ületnek 
néhány tagja bizonyos kisebb szabálytalansá-
gokat követ el bizonyos ügyekben. Ezért a 
testület nébány taglát büntetesképen elhelyez-
ték Szegedről. Az elhelyezett detektívek között 
éppen azok vannak, akik egyrészt vezetik a 
detektívek technikai munkáját, másrészt pedig 
talán a leghasznavehetöbb, a Iegveszélyeiebb 
munkákat végzik. Ezek a detektívek azok, akik 
abszolút tökéletességgel ismerik a várost, a 
viszonyokat és a környezetet. Ők aiok a detek-
tívek, akik a legrövidebb időn belül — * 
rendőrtisztek utasítására — eredménnyel térnek 
vissza — és igy érthető, amikor elhelyezésük 
feltűnést kellett bizonyos körökben. 

Nirci ember, akit ne lehelne pótolni, azon-

ban hosszú Időbe telik, amig az uj idehelyezett 
detektívek el tudják azt a munkát végezni, amit 
ezek a legnagyobb könnyűséggel intéztek el. Az 
államrendőrségnek fontos szerve a detektiv-
testület és ha a legképzettebbek is a tisztikar 
tagjai, valamint a rendőrszemélyzet a leglelki-
ismeretesebben végzi is munkáját, biztos tudásu 
dttektivek nélkül nehéz eredményt elérni. Ered-

ményei munkát csak ugy lehet elképzelni, ha 
a három szerv, a tisztek, rendörök és detek-
tívek harmonikusan dolgoznak együtt. Mind a 
három szervnek önállóan is megfelelőnek kell 
lenni. A tisztikar képzett és széles látókörű, a 
rendőrök megbízhatók és lelkiismeretesek — a 
detektivtestület válságát is rövidesen meg kell 
oldani. 
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Macdonald közeli l emondására számítanak. 
délután ülést tartott, amelyen Lloyd George 
figyelemreméltó beszédet mondott. Lloyd George 
kijelentette, hogy pártjának politikája, amely a 
munkáspárt támogatásán alapult, végzetteijes ku-
darccal járt. A pártnak komolyan mé, legelnie 
kell, vájjon nem érkezett-e el már annak ideje, 
hogy-ezzel a politikával szakítson. 

Lloyd George beszéde után a párt elhatá-
rozta, hogy képviselőtagjai a húsvéti szünet 
alatt felkeresik választóikat, hogy azoknak 
hangulatáról tájékozódjanak. Húsvét után pe-
dig összehívják a pártgyülést. amelyen arról 
fognak tanácskozni, hogy leszavazzák e a leg-
első alkalommal a Macdonald kormányt. 

Berlin, április 16. Londoni jelentés szerint az 
angol fővárosban komoly politikai körök arra 
számítanak, hogy Macdonald még május folya-
mán lemond miniszterelnöki méltóságáról. A 
parlamenti helyzetet ezek a politikai körök a 
konzervatív és a liberális párt fölöttébb bi-
zonytalan magatartása miatt igen kedvezőtlen-
nek tekintik. Amennyiben ez a föltevés meg-
valósul, akkor Macdonald lemondásával egy-
idejűen, alkalmasint az alsóház feloszlatását és 
uj választás elrendeléséi fogja a királynak ja-
vasolni. Választásra ebben az esetben junius 
közepén kerülne sor. 

London, április 16. A liberális párt tegnap 

I I I / 1 * 7 Csütörtök. Rám. kat. is protestáns Nagy-
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kel 5 óra S perckor, nyugszik 6 óra 50 perckor. 
Meieorologiai intézet időprognoiisa: Változékony idő 

várható, helyenkint esővel és később hősUlyedéssel. 
A Somogyi-könyvtár és a muzeum ezen a héten zárva. 
A szinházi előadás (él 8 kor, a mozi előadások 3, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog, 
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

— Apponyi előadása a bécsi kathollhua 
kongresszuson. Bécsből jelentik: Május 4— 
11-ig nagy katholikus kongresszus lesz Bécs-
ben. A kongresszus keretében Seypet kancellár 
felolvasást fog tartani. A kongresszus rendező-
sége meghívta Apponyi Albert grófot is, aki 
megígérte, hogy Bécsbe jön és német nyelven 
felolvasást tart a katholicizmus XX. századbeli 
feladatairól. 

— Német diákoh üdvözlete Szegedre. A 
mult esztendőben megírtuk, hogy azok a lip-
csei német iskolásfiuk és leányok, akik 1917-
ben a nyarat Szegeden töltötték. Szegediner• 
Verein néven egyesületet alakítottak, amelynek 
cé'ja a Magyarorsrággal való összeköttetés 
fenntartása és ápolása Tavaly az egyesületnek 
néhány tagja, mint cserkészifju bejárta Magyar-
országot és meglátogatta Szegedet is Az egye-
sület elnöke, Hans Böhmer most levelet inté-
zett dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkárhoz, 
aki annak idején a német diákok szegedi el-
helyezését kezdeményezte. A levélben a német 
diákok arra kérik Szeged város közönségét, 
elsősorban Somogyi polgármestert, hogy tart-
sák meg őket jó emlékezetükben, aminthogy 
ők is m'ndig meleg szeretettel és hálával fog-
nak a Szegeden töltött szép napokra vissza-
emlékezni. Az idén a lipcsei cserkészek Svájcba 
mennek táborozásra, onnét küldenek majd meg-
emlékezést szegedi ismerőseiknek. 

— Távbeszélő előfizetők figyelmébe. A 
kereskedelemügyi miniszter a távbeszélő elő. 
fizetési dijakat 1824 április 16-tól kezdve föl-
emelte: főállomásnál havi 100.000, I. mellék- ' 
állomással biró állomásnál havi 164.000 koro-
nára. Azon előfizető, aki a tarifaemelés alkal-
mából állomását megtariani nem akarja s a 
felmondást 1924 április hó 30 ig a Szeged 1. 
számú postahivatalnak (illetve vidéken annak a 
postahivatalnak, amelyhez az állomás kapcsolva 
van) bélyegmentes írásban bejelenti, 1924 áp-
rilis hó 30-ig még a régi tarifa szerint fizet 
előfizetési dijat. Az e határidőn tul bejelentett 
felmondások esetén azonban az uj díjtételek 
már az életbeléptetés időpontjától esedékesek s 
azokat a felmondás lejártáig fizelnl kelL 

Adler Nándor Hegedtlmüvész április 24-én tartja 
hanflrersenyét. Jegyek a Korzó Mozinál. 
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— H ú s v é t i á j t a t o s s á g o k . A húsvéti á j ta tossá-
gok sorrendje a katolikus templomokban a követ-
kező : A belvárosi t emplomban : csütörtökön dél-
előtt gyóntatás, u tána nagymise, amelyen a hivek 
és a papság közösen áldoznak. Mise után oltár-
fosztás és az oltári szentség elrejtése. Délután 3 
órakor Jeremiás siralmai. Nagypénteken délelőtt 
10 órakor csonka mise és passió, Jézus s i rbaté-
tele, szent beszéd. Délután 3 órakor gyász-
vecsernye és Jeremiás siralmai, 6 órakor szentség-
betétel. Nagyszombatondélelőtt 7 órakor szentség-
kitétel, 9 órakor tüz, gyertya és keresztkutszen-
telés, 10 órakor nagymise. Délután 6 órakor fel-
támadási körmenet dr. Glattfelder Gyula megyés-
püspök vezetésével. A felsővárosi templomban 
nagycsütörtökön 9. nagypénteken 8, nagyszomba-
ton 7 órakor kezdődik az istentisztelet. Az alsó-
városi templomban nagycsütörtökön 9, nagypén-
teken 9 és nagszoinbaton 8 órakor kezdődik a 
mise. A rókusi templomban a nagypénteki é s 
husvét-vasárnapi szertartásokat a megyéspüspök 
végzi. 

— Pap Róbert és Tóth Imre af fér je 
békésen intéződött el. A viharos rendkívüli 
közgyűlésről szóló tudósításunkban beszámol-
tunk arról az afférról, amely dr. Pap Róbert 
és dr. Tóth Imre között történt. Tóth Imre a 
közgyűlés után dr. Szeles Józrefet és dr. Sőreghy 
Mátyást kérte fel ügyének elintézésére. A meg-
bízottak közbenjárására a felek békésen intézték 
el az affért. Tóth Imre ugyanis kijelentette, 
hogy sértő szándéka nem volt, mivel pedig 
Pap Róbert megállapításának csupán feltételes 
jellege volt, a békés elintézés elé semmiféle 
akadály nem gördült. 

| Korzó Mozi, Szeged r£SftiZ 
Április 17-én, csütörtökön 

MESSALINA 
(A csókok királynője.) 

Történelmi dráma Róma hanyatlásának ide-
jéből 2 részben, 11 felvonásban 

Mindkét rész egyszerre! 

Főszerepben: 

Rina de L i g n o r o . 
A Messalina 

e öadásain a Belváros: Mozi, 
Korzó Mozi és a Széchenyi Mozi együttes 

teljes zenekara hangversenyez. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 
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