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A közjegyzői kamarák 
is vasárnap választották meg képviselőiket. 

Felsőházi tag lett a pécsi Madarász István, 

mig Jedlicska Béla szegedi közjegyzői szép 

többséggel póttaggá választották, hogy ezzel is 

honorálják érdemeit. 

Csongródmegye Cicatricis Lajosi válasz-
totta meg. 

Szentes január 10. Csongrád vármegye tör-
vényhatósági bizottsága hétfőn Farkas Béla 
főispán elijöklésével rendkívüli közgyűlésen 
választott felsőházi tagot. A választást nagyon 
erős korteskedés előzte meg és az izgalmas 
választás u t án Cicatricis Lajos nyugalmazott 

főispánt választották meg 20 szótöbbséggel 

felsőházi taggá, Mátéffy László gazdasági fő-
tanácsossal, Szabó Sándor képviselő apósával 
szemben. Mátéffy az egységespárt jelöltje-
ként, szerepelt. 

Póttagul nagy többséggel Nagy Sándor volt 
főispánt választolták meg. 

Pest vármegye főrendjei. 
Budapest, január 10. Pest vármegye tör-

vényhatósága ma délelőtt 10 é>rakor tartotta 
rendes évnegyedes bizottsági ülését, amelyen 
megválasztották a felsőházba küldendő nyolc 

tagot. A törvényhatósági bizottság felsőházi 

rendes tagokká Prónay Dezső bárót. Farkas 
Elek földbirtokost, Páíóczi Horváth Istvánt, 
Jalsvinsky Sándor nvug. helyettes államtit-
kári, Kolecsányi Endre a sárközi ármentesitő 
társulat nyug. igazgatóját, Kolozsvári Mihály 
váci kanonokol, Wekerle Sándor közgazda-
sági egyetemi tanárt és Zoltán Béla földbir-
tokost választolta meg. Póttagokul pedig Fa-
zekas Ágost nyug. alispánt, Beretvás János 
gazdasági főtanácsost. Bíró Zsigmond udvari 
tanácsost, Földváry Aladárt, Gosztonyi Tibort, 
Huber Józsefet, Koczán Lászlót és Tahy Ist-
ván fölbirtokost választotta meg. 

Békésmegye. 
Békésgyula, január 10. Békés vármegye tör-

vényhatósági bizottsága a felsőházi tagok vá-
lasztása során dr. Benczcy Géza gazdasági 
főtanácsost és Ambrus Sándor nyug. főispánt 
választotta meg 185, illetve 118 szavazattal. 

A pécsi egyelem. 
Pécs, január 10. A Pécsi Erzsébet Tudo 

mányegyelcm rendes felsőházi tagjává dr. 
Pékár Mihály egyetemi tanárt választotta meg 
32 szavazattal, póttaggá dr. llodinka Antal 
bölcsészetkari dékánt 22 szavazattal Ugy a 

• rendes, mint a póttag megválasztásán 40 sza-
vazatot adlak le. 

Csütörtökön válasz! uj elnököt 
a felfrissített francia szenátus. 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.') 

Párisból jelentik: Holnap választja meg a 
kamara u j elnökét. Tekintettel arra, hogy az 
eddigi elnököt, Paul Peret-i szenátorrá vá-
lasztották meg, az uj elnököt az eddigi négy-
alelnök közül fogják megválasztani. A sze-
nátus csütörtökön választja meg uj el-
nökét. A baloldali sajtó szerint az u j elnök 

ezúttal a baloldali pártoktól fog kikerülni, 
Valószínűleg Steeg marokkói főkormányzó sze-
mélyében. A vasárnapi szenátor választáson 
ugyanis a baloldali pártok kaptak többséget, 
így különösen a szocialisták, akiknek az ed-
digi kettő helyett ezentúl 10 emberük lesz 
a szenátusban. 

flz egyesített Csanád-Arad-Torontál vármegyék 
törvényhatósági bizottsága megválasztotta felsőházi követeit. 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m a k ó i m u n k a -

t á r s á t ó l . ) Hétfőn délelőtt tartotta meg az 
egyesített Csanád-Arad-Torontál vármegyék tör-
vényhatósági bizottsága évnegyedes rendes köz-
gyűlését, melynek legfontosabb tárgya a felsőház-
ba kiküldendő két rendes és két póttag megvá-
lasztása volt. Külsőségeiben is ünnepélyes for-
mák közt folyt le a közgyűlés. Díszruhás lovas-
rendőrök posztoltak a megyeháza előtt és fe-
szesállásu, fényes acélsisaku rendőrlegények sor-
fala közt vonultak fel a megyei képviselők a vár-
megyeháza nemes patináju közgyűlési termébe. 

Tiz óra már jóval elmúlt, amikor még mindiíg 
özönlötlek a bizottsági tagok, akik oly nagy 
számban sereglettek össze az aktusra, hogy zsú-
folásig megtöltötték a hatalmas termet. P u r g 1 y 
főispán is díszmagyart öltölt az ünnepi alkalom-
ra. A közgyűlés megnyitása után vármegyei tb. 
főügyésszé nevezte kí dr. S t e n s z k y József ma-
kói ügyvédet. Ezután az üresedésben lévő ár-
vaszéki ülnöki állást töltötték be. Névszerinti sza-
vazással megválasztották árvaszéki ülnöknek dr. 
I' á 1 Endre szolgabírót, a megüresedett szolgabí-
rói állásra pedig S t a n d Pált. 

Az alispáni jelentéssel röviden végzel! volna a 
törvénykatósági bizottság, de szólásra jelentkezett 
L ő b 1 Jenő magyarbánhegyesi földbirtokos és ke-
mény kritikát mondott a lefolyt országgyűlési 
képviselőválasztások alatt tapasztalt hatósági erő-
szak felett. A megyegyülésnek erről a részéről 

külön cikkben adunk tudósítást. 
Ilyen nem várt előzmények utáu jutott el a 

vármegye a felsőházi követek megválasztásához. 
Összesen 171 érvénves szavazatot adtak le, melyek-
ből 

Ilervav István nyug. alispán 159 
báró Papp Géza földbirtokos 129 

szavazatot kapott és így ők lettek az egyesilett 
vármegyék felsőházi képviselői. A többi szava-
zatok közül R á t l i József 29, H a d f f y Imre 
8, N á g e l Henrik és dr. B á n f f y József 3—3, 
P u r g 1 y Emil 2 és B e z d á n József, valamint 
S z ő j ka Kálmán 1—1 szavazatot kapott. 

A póttagok megválasztása következett ezután. 

Szojka Kálmán 144 szavazattal és 

Jakabfl'y Gyula 1 Itt szavazattal 

leltek a vármegye pótképviselői. 
P u r g l y főispán javaslatára küldöttség hívta 

meg a terembe a megválasztott felsőházi kép-
viselőket. akik közül azonban csak Hervay Ist-
ván és Jakabffy Gyula jelent meg, báró Papp 
Géza és Szojka Kálmán betegségükkel mentették 
ki távolmaradásukat. 

T a r n a y Ivor alispán üdvözölte a megválasz-
tott felsőházi képviselőket, majd H e r v a y István 
válaszolt meghatottan az üdvözlésre. Délben tár-
saseliédre üllek össze a megyebizottsági tagok 
a főrendek tiszteletére a Korona-szálló dísztermé-
ben. 

»nWiwiMommn» 

/1 fogorvosok, 
sszegedi kongresszusa asz iskola-
fogorvosi intésmény felállításáért. 

Megalakult a Fogorvosok Egyesületének szegedi fiókja. 

(A Délmaggarország munkatársától.) Az 

ország minden részéből összesereglett fogor-
vosok vasárnap tartották meg Szegeden kon-
gresszusukat. A résztvevők legnagyobb része 
még szombaton megérkezett és este a Kass-
ban ismerkedési bankett volt. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza 
közgyűlési termében dr. Papp Nándor 
szegedi fogorvos elnöklete alatt megalakították 
előbb a Magyar Fogorvosok Egyesületének 

szegedi és Szeged-vidéki fiókját. Az egyesü-
let, elnökévé egyhangúlag dr. Papp Nándori, 
titkárává, dr. Szepesi Imrét választották meg 
és alakítottak 12 tagu választmányt. 

A megalakulás kimondása és a választások 
megejtése után megkezdődött a kongresszus. 
A városháza közgyűlési termét színültig meg-
töltötte a szegedi orvostársadalom és az or-
vostudomány iránt érdeklődők sokasága. A 
megnyitás után dr. Papp bejelentette a sze-

gedi fogorvosoknak azt az elhatározását, hogy 
az egyik szegedi nevelőintézet 150 növendé-
két ingyen fogápolásban részesitik. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester a város, dr. 
Tóth Károly rektor az egyetem nevében üd-
vözölte a kongresszust, ami után dr. Szabó 
József budapesti egyetemi tanár »A száj- és 
fogbetegségek jelentősége a szociálhigiéníai tö-
rekvésünkben és ennek egyetemi tanítása* 
címen tartolt nagy tetszéssel fogadott előadást. 
Kifejtette, hogy az egyetemeknek a tudo-
mány előbbre vitelén való munkálkodás mel. 
lett oktató és nevelő szerepük is van. Bizo-
nyította, hogy a fog- és szájbetegségek elha-
nyagolása mennyi komoly betegségnek lehet 
az előidézője. Hogy kellőleg képzelt és nagy-
tudásu fogorvosok áll janak rendelkezésre, ah-
hoz az szükséges, hogy az egyetemeken kö-
telező tantárgyként tanítsák a fogászatot és 
hogy az szigorlati tárgy legyen. 

Dr. Oravecz Pál, a fogorvosok szövetségé-
nek országos főtitkára az iskolafogorvosi in-
tézmény szükségességéről beszéli. A fogszu-
lietegségek - mondotta a tüdővész és a 
vérbaj mellett a legelterjedtebb népbetegség. 
Sajnos, ugv az orvosok, mint a nagyközön-
ség nem veszik elég komolyan. A legnagyobb 
baj abban rejlik, hogy a l'ogszu már a gyer-
mek iskolaköteles korában mutatkozik. A gyer-
meket tehát megfigyelni és gyógyítani kel-
lene s ezért volna szükséges 

az iskolafogorvosi intézmény felál-
lítása. 

Ez azonban az állam kötelessége lenne. Kül-
földön jól bevált ez az intézmény és Magyar-
országon ma talán a legfontosabb szociálpo-
litikai intézkedés lenne, ha az ál lam elren-
delné az iskolafogorvosi állás szervezését. A 
vérbaj és a lüdővész százezreket pusztít és 
nem kevesebb azoknak az áldozatoknak a 
száma sem, akik fogbetegségek következtébeu 
jutnak a testi rokkantság útjára. 

Beszéde végeztével benyújtotta dr. Oravecz 
az iskolafogorvosi állás felállítására vonat-
kozó határozati javaslatát, amelyet a kon-
gresszus egyhangúlag elfogadott. 

Délben egy órakor a kongresszus tagjainak 
tiszteletére díszebéd volt a Kassban, amelyet 
a város adolt. A banketten elsőnek dr. Gaál 
Endre tanácsnok szólalt fel és a város nevé-
ben üdvözölte a megjelenteket. Az orvosok 
nevében dr. Sztd>ó József köszönte meg a 
meleg üdvözlő szavakat, hangsúlyozva, hogy 
a magyarság ezerarcú ellenségeit csak a tu-
dás hatalmával lehet legyőzni. Majd annak u 
reményének adott kifejezést, hogy a szegedi 
egyetem az ország második nagy egyeteme 
lesz. 

Dr. Tóth Károly rektor bejelentette felszó-
lalásában, hogy a szegedi egyetem orvosi kara 
fontosnak tartja, hogy egyetemén felállítsák 
a fogászat, a gége- és orrbetegségek tanszé-
két. A dolog megoldása már küszöl>ön van, 
a kongresszus vágya teljesülni fog, mert az 
uj tanszéket egy éven belül felállítják. Dr . 
Csidey Ferenc őrnagy-orvos a szegedi Orvos-
szövetség nevében beszéli, a bankett véget 
ért. 
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