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A k o r m á n y v a g o n o n h i n i 5 8 p e n g ő v e l 
m e g d r á p t o l t a a l i lzllhí 

Budapest, december 27'. A hivatalos lap kor-
mányrendeletet közöl, amely a tűzifa, hasáb, do-
rong és rőzsefa vámtételét «00 kitogramontiént 
59 aranyfillérbpn állapította meg. A rendelet ja-
nuár 1-én lép életbe. 

A kormánynak ez a rendelkezése Ismét súlyos 
drágulást Jeient. A tűzifát drágítja meg, mert a 
tűzifát eddig vámmentesen lehetett behozni. A 
drágítás, vagyis a tűzifának megvámolása azt je-

lenti, hogy vagononkint 58 pengővel fog emelkedni 
a fa ára. A rendelkezés kiterjeszkedik mind a 
romániai, mind a jugoszláviai és ausztriai fa-
behozatalra. A közönséget annál kínosabban érinti 
a kormánynak ez a drágító rendelkezése, mert 
csak a közelmúltban drágította meg a kormány a 
tűzifát, amikor a külföldi fa vasúti tarifáját 25 
fillérrel emelte. 

ATSC-HNIKA 

Két uj kormányfőtanácsos: 
dr. Szlvessy Lehel 
és dr. Gróf Árpád 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton délelőtt a miniszterelnök leiratban ér-
tesítette dr. Aigner Károly főispánt, hogy a 
kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére 
dr. Szivessy Lehel és dr. Gróf Árpád szegedi 
ügyvédeknek a közélet terén kifejtett érde-
meik elismeréséül a kormányfő.'anáesosi ci 
met adományozta. A főispán a kitüntetésről 
azonnn1 értesítette az uj méltóságos urakat. 

A kormányzói kitüntetés általános örömei 
keltett. A kitüntetett ügyvédeknek igen sokan 
gratuláltak a nap folyamán. 

A Délmagyarország munkatársa felkerestr 
az uj méltóságos urakat, hogy beszéljen ve-
lük ebből az alkalomból. 

Dr. Szivessy Lehelt nem kell bemutatni a 
nyilvánosságnak. Az ő rokonszenves egyéni 
sége, buzgó és konciliáns közéleti működése 
és ügyvédségének végtelenségig menő önzet-
lensége általánosan megbecsültté tették. 

Amikor megtudja, hogy interjúról van szó. 
begombolkozik és kijelenti hogy nem nyilat-
kozik. Nem beszél, mert a kitüntetést nem 
tartja alkalmas apropónak a nyilatkozásra. 
A beszélgetésből mégis ki lehet venni egy 
mondatot, amely teljesen kifejezi Szivessy 
Lehel egyéniségét: 

— Ez a kitüntetés nem fog semmiféle vál-
tozást előidézni nálam. Ezután i ugyanugy, 
ugyanolyan ambícióval fogok dolgozni a köz 
érdekében, mint eddig... 

Ennél többet nem volt hajlandó mondani. 
Dr. Gróf Árpád, a másik méltóságos ur 

szintén szabadkozott az interjú ellen: 
— Egész életemben az irodámnak éltem, 

nekem elégtételt és megnyugtatást szerez az, 
hogy tudom: a rámbizott munkát mindég el-
végeztem. Az élet nehéz terheket rakott rám, 
de én igyekeztem mindég a követelményeknek 
megfelelni. A munkám helyes elvégzése: ez az 
én programom... 

A kitüntetésről a MTI. a következő hiva-
talos közlést adta ki: 

»A kormányzó a miniszterelnök előterjesz-
tésére dr. Szivessy Lehel és dr. Gróf Árpád 
szegedi ügyvédeknek a közélet terén szerzett 
érdemeik elismeréséül a m. kir. kormányfőta-
nácsosi címet adományozta.« 

Bensőséges ünnepségen adták át az aranydiplomát 
a három jubiláló szegedi orvosnak 

Melegen ünnepelték dr. Andrássy Ferencet, 
(A D é l m a gy a r o r sz á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Meleg és bensőséges ünnepség keretében ünnepelte 
szombaton délután a Magyar Országos Orvosszö-
vetség szegedi fiókja dr. Andrássy Ferenc, dr. 
Kovács József és dr. Spitzer Ignác orvosokat, 
akiket félszázados orvosi működésük alkalmából 
• budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
ananydjptomávai tüntetett ki. 

A bensőséges ünnepség a városháza közgyűlési 
termében, folyt le. Zsúfolt padsorok és telt kar-
zatok jelezték azt a nagyrabecsülést és szeretetet, 
amivel Szeged társadalma a három kiváló orvost 
körülveszi. A fentartott helyeken a város képvi-
seletében dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
jelent meg, a felekezeteket Várhelyi József pre-
látus, dr. Löw Immánuel főrabbi, felsőházi tag 
és Bakó László lelkész képviselte. Nagyobb tiszti 
küldöttség élén jött el vitéz dr. Shvoy Kálmán 
tábornok, vegyesdandárparancsnok. Az egyetem ré-
széről dr. Győrffy István prorektor, dr. Dittrói 
Gábor dékán, dr. Gelei József és dr. Koguío.vitz 
Károly prodékánok jelenlek meg. Az ünneplő kö-
zönség soraiban ott láttuk a többek között dr. 
Berecz János professzort, a Katolikus Kör elnö-
két, dr. Boross Dezső főügyészt, dr. Buóez Béla 
rendőrfőkapitány helyettest, dr. Széli Gyulát, az 
ügyvédi kamara elnökét és a szegedi orvostársada-
lom szinte valamennyi tagját. Megjelent az ünnep-
ségen dr. CsillOry András, az Orvosszövetség el-
nöke is. 

Dr. Meskó Zoltán tábornok-orvos, a szövetség 
szegedi fiókjának elnöke nyitotta meg a dísz-
közgyűlést. Két indítványt terjesztett elő- Az első-
ben kérte, hogy a díszközgyűlés a három ünne-
pelt érdemeit jegyzőkönyvben örökítse meg, a 
másikban pedig azt indítványozta, hogy miután 
három évvel ezelőtt dr. Andrássy Ferencet már 
disztaggá választották, ezúttal érdemeik elisme-
réséül disztagoknak válasszák meg dr. Kováts Jó-
zsefet és dr. Spitzer Ignácot is. A díszközgyűlés az 
előterjesztett indítványokat egyhangúlag elfogadta, 
majd dr. Debre Péier, dr. Fröhlich Jenő, dr. 
Gáspár Ignác orvosokból álló küldöttség hívta meg 
az ünnepelteket a terembe. Belépésükkor a dísz-
közgyűlés tagjai felállva perceken keresztül mele-
gen ünnepelték a három jubiláns or\ost, akiket dr. 
Mes&ó Zoltán üdvözölt. 

Meleg szavakkal adózott a három jubilánsnak 
és elmondotta, hogy azok mintaképei a lelki-
ismeretes orvosi gárdának és általános, közked-
veltségnek örvendenek. A hullámsirjából feltámadt 
Szeged közegészségügyének megszervezéséből jelen' 
tékenyen kivették részüket. A háborúban is se-
rényen dolgoztak magas koruk dacára. Kívánja, 
hogy velük együtt érhessék meg a manvar fpl. 
támadást .„ , r n A 

Dr. Krausz József üdvözölte ezután meleg be-
széddel 

dr. Spitzer Ignácot. 
— Született, tanult, dolgozott — mondotta 

Krausz József — és ezzel lehet legjobban jelle-
mezni Spitzer Ignác működését. 1880-ban került 
Szegedre és ettől kezdve tevékerfységét szünirlenül 
a város közegészségügyének fejlesztésére s/cntrlte. 
»Pitzer doktor«, ahogyan a városban nevezték, 
nem a nagy urak orvosa \oit, de annál nagyobb 
boldogsággal várták a szegények kunyhóiban. Év-
tizedeket töltött a betegpénztár szolgálatában, mint 
főorvos és szivjósága, emberszeretete itt is na-
gyot és kiválót alkotott. 

— Kedves öreg pajtásom — fordult ezután az 
ünnepelt felé dr. Krausz József — nincs okod 
sajnálni, hogy ifjúságod elmúlt. Van olyan szép 
az alkony pírja, mint a hajnal hasadása. Az a 
biborpír, amely kartársaid elismeréséből és volt 
betegeid ezreinek hálájából és szeretetéből tevődik 
össze, varázsolja boldoggá é!e!ed alkonyát. A bu-
dapesti Pázmány Péter Tudománvcgyetci-i orvosi 

dr. Ko^cs Józsefet és dr. Spitzer Ignácot 
kara a Magyar Országos Orvosszövetség szegedi 
fiókjának megkeresésére adományozza neked ezen 
arany diplomát. Fogadd szeretettel és őrizd még sok 
évig56 évi érdemés orvosi munkásságod emlékére! 

A közönség sokáig ünnepelte a 84 éves Spitzer 
Ignáoot. 

Dr. Jung Sándor az Orvosszövelscg szegedi fiók-
jának nevében 

dr. Andrássy Ferenc 
érdemeit méltatta. 

— Andrássy működése — mondotta — szorosan 
összefügg Szeged közegészségügyi adminisztráció-
jának kiépítésével. Andrássy volt az első, aki az 
elhagyatott és elhanyagolt tanvavllágra kimerész-
kedett és a gyógyítás áldásában részesítette a 
tanya népét is. 

— Térítő missziónáriusként működött a tanyá-
kon, majd 1889-ben alsóvárosi tiszti orvosnak ne-
vezték ki. Rendkívül nagy tevékenységet fejtett ki 
a járványok leküzdése érdekében. Működése alatt 
a halálozási arányszám erős csökkenést mutat 
Nem pihent a világháború alatt sem, őnfelál-
dozva dolgoziott a hazáért és munkájának minden 
eredményét, vagyonát is végül a haza oltárán ál-
dozta fel. 

Dr. Jung Sándor beszédének végén újból fel-
zúgott a taps. Az elismerés, az ünneplés ezúttal 
dr. Andrássy Ferencnek szólt. 

Dr. Vén Ferenc fejezte be a méltató felszólalá-
sokat, aki 

dr. Kovács József 
érdemeiről mondott szép szavakat Dr. Kovács 
József is 1880-ban telepedett meg Szegeden és 
mint városi tiszti főorvos, a közegészségügyi refor-
mok egész sorát alkotta meg. Tizenkét év után azon-
ban visszatért gyakorlóorvosi hivatásához, mert 
Kovács József született gyógvitó orvos volt. 

— Ami a jó orvost idealizálja — mondotta 
ezután dr. Vén —, az Kovács doktor egyéniségé-
ben kirajzolódik. »Szeged város doktor bácsiját« 
méltán övezi a nagy szeretet és a betegek ezrei-
nek hálája. A szegedi orvosok önmagukat becsülik 
meg akkor, amikor Kovács Józsefben a kitűnő 
orvost ünneplik. 

A jubilánsok meghatottan hallgatták a külső-
séges ünnepi szavakat. Dr. Meskó Zoltán nyújtotta 
át ezután az arany diplomákat, majd dr. Andrássy 
Ferenc emelkedett szólásra és köszönte meg ün-
nepelt kartársai nevében a kitüntetést. 

— Az itt elhangzott szép beszédek — mondotta 
többek között — lelkünkben jóleső érzést és 
hangulatot váltottak ki. Ezt a hangulatot csak 
mi, orvosok tudjuk megérteni. Olyan ez, mint 
mikor a súlyos betegnek sikerül az életet vissza-
adni. lelkünkben édes érzés fakad, amit legjobban 
ugy fejezhetnék ki, hogy meg vagyunk magunkkal 
elégedve. Ezek az arany diplomák: bizonyítványok 
arról, hogy ötven évig rendesen és becsületesen 
szolgáltunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a dí-
szes közönség között látjuk a régi pácienseket, 
akik szintén igazolhatják, hogy az elmúlt ötven 
esztendő alatt igyekeztünk kötelességünket hiven 
teljesíteni... 

Spontán lelkesedéssel tört ki a taps Andrássy 
doktor szavai után, majd dr. Dittrói Gábor orvos-
kari dékán a szegedi egyetem üdvözletét adta át 
az ünnepelteknek. Végül,dr. Vas Béla a Katolikus 
Legényegylet jókívánságait tolmácsolta dr. And-
rássy Ferencnek. Ezzel a szép ünnepség véget e r t 

Dr. Algncr Károly főispán meleghangú levelet 
intézett dr. Meskó Zoltán tábornok-orvoshoz, akit 
arra kért, hogy fejezze ki nagyrabecsülését a 
három jubiláló aranydiplomás orvosnak. 
! Magyarortzar; teqfobb hlrnevU órAsr«ge I 
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