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nak, amelyért két kézzel kellene kapnia. így 
juthat a kormány az ország független közvé-
leményének egy percig sem nélkülözhető is-
mereléhez, ami az egészséges kormányzat irá-
nyító gondolata kell, hogy legyen. 

Akkor gyakorloja helycsen a választásnál 
életet jelentő és a gyermekeinek, a jövő nemze-
déknek jólétét, vagv bukását magában hordó 
szavazati jogát helyesen a polgár, ha a haza-
fiságot a tettek és a nemzet zömét tevő dolgozó 
társadalomért való munka eredményeivel, a 
krisztusi szeretetet p"dig a szegények sorsát 
megértő és emberszeretet eszméiért való tény-
leges munkával méri és nem engedi ezeket 
egy párt kisajátított üres jelszavává válni. Hi-
szem, hogy Szeded dolgozó társadalma az érte 
küzdő ellenzéki elvedhez hü marad a válasz-
tási urnák előtt is. Munkások *s dolgozó pol-
gárok, fogjanak össze a szebb magvar jövendő 
megmentésére! Dr. Tóth László. 

Reminiscenciák 
Irta dr. Kovács József 

Azalatt a 80 estendő alatt, melyen már tul va-
gyok, — Istennek hála — nem sokat betegesked-
tem. Nem értem rá. Tavasszal ugyan mint más 
embert, engem is megkörnyékezett egy kis influ-
enza, de nem sokat törődtem vele, mert mások 
bajával voltam elfoglalva, a magamét többnyire 
fentjárva viseltem el. 

Ugy emlékszem, hogy fekvő beteg kétszer vol-
tam életemben, egyszer tífusz miatt, most leg-
utóbb pedig súlyos műtéten estem át. Tifuszból 
53 évvel ezelőtt kivettem a részem. Akkor még 
nem voltak ártézi kutak, Tiszavizet ittunk, mely-
ben több volt a tifuszbacillus, mint a haresa, meg 
n potyka s aki itt megtelepedett, hamarosan át-
esett nz infekción. Abban a bérházban, melvben 
akkor laktam, egyidejűleg öten feküdtünk tífusz-
ban Hozzá még az a malőröm volt bogv meg-
betegedésem télvíz idejére esett. a rekonvalscncia 
emkitt késedelmes lefolyású volt. Hngv egyen-
gessük a javulás útját, orvosaim Dlétirolba küld-
tek üdü'és végett Nem bántam ineg, mert hosz-
sznntartó lázam már Klagenfurtnál elhasrvott és 
24 óra alatt nagy változáson mentem át. Hosszú 
Ideig nem tudtam aludni, legkedvesebb ételeimre 
rá sem szereltem nézni Klagenfurtnál a vasnti 
étteremben nz étlapon bőrös malacpecsenyét fe-
deztem fel. ennek mindig nagy kedvelője voltam 
Tétovázás nélkül rendeltem egy adaeot s azt be-
kebeleztem. Felszálltam aztán a kupémba, megit-
tam ott egy pohárka tokaii aszút, lefeküdtem, 
megizzadtam, mikor felébredtem, lázam niry el-
pártolt tőlem, mintha soha nem ismertük volna 
egvmást. 

Mint tényt nem merném leszögezni, ezután sem, 
hocv a bőrös malacpecsenye olvan ellenszere a 
tifnsznak, mint például chinir a váltöláma'k, 
rcwrt lehetséges, hogy betegségem iohbrafordulá-
sában szerepe volt a légvál'ozásnak is. mikor a 
hegvek közé jutottunk, de nekem gondolkodásra 
adott okot. 

Pár héttel ezelőtt sulvos onerációt véffze't raj-
tam a városi közkórház sebészi osjfá'ván Hodry 
főorvos, kizárt sérvem fektetett áTvb-i Az embe-
reknek olyan nagv százaléka szenved ebben a 
hajban, hogy a mű'őorvosnak ez wd lestöbh dol-
got. no meg a vnkbél. A sérv. meg a gazdája meff-
lehetnének békében eervmáscal ha a sfrv soha k! 
nem záródnék, de sajnos, boirv emiatt a Damok-
les kardja folyton az ember feje fölött függ s ha 
•nincs olyan kedvező helyzetben, mint mi szege-
diek. hogv akár a városi közkórházban. akár a 
klinikán kirántsák a balból, belepusztul. 

Kórházunk modern berenderkedés dolgában 
nem nagv múltra tekinthet vissza, de mióta Debre 
nz igazgató, ugv aevondédeVette. horrv ma már 
minden icránvt kielégít 1810-ben k e i t e k hozzá a 
kórház énitkezésfhez abból a 17000 forintból, 
amelvet Pozsonvi Ignác lómódu szegedi pol?ár 
testál' erre a célra Az ínítkez^s azonban gyako-
ri megszakításokkal hosszú ideig tartott, mert 
minduntalan pénzfoirvtán voltak, végre a város 
12 OV) forint kölcsönt vett 'el, Így tudták esak 
befele 7jnl. 

A körlnáz emeletes kis épfllet volt részlete a 
mostaninak 50 áscrval volt felszerelve, az orvosi 
teendőket i kerflle*! orvosok felváltva vésezték s 
az akkor srvakori pestis belepek elhelyezésire 
«zolgált részben pedig — a hajléktalanok nwn-
hejye volt. 

Á régiek nem sokat törődtek' a közegészség-

üggyé!. Ugy gondolkoztak, hogy mindenki vigyáz-
zon magára. Ezelőtt 50 évvel a tiszti főorvos és 
négy kerületi orvos volt a város egészségügyi 
őre. A 20.000 lakosú tanyának nem volt orvosa, 
bábája, állatorvosa. A kerületi tiszti orvosoknak 
városi teendőiken kivül egymást folyton helyette-
sítve, különösen járványok idején, el kellett látni 
a külterületi szolgálatot is. Végezni kellett a him-
lőoltást, sőt a jószágállományt is nekik kellett 
megvizsgálni, mielőtt a közőslegelőre kihajtották. 

Szívesen vállalták az ilyen kiküldetéseket, mert 
azzal napidíj járt és például Alsótanyán László 
Miska bácsi házánál kitűnő ellátásban is része-
sültek. Ebédre paprikás csirke, rántott bárány ga-
lambgyöngy salátával s egyéb tavaszi újdonsá-
gok, fekete kávé, kártyaparti, mely eltartott ké-

sődélutánig s csak akkor került a sor a szarvas-
marhaállomány megvizsgálására. 

Ebben résztvett az egész depuláció. Napi rész-
letekben eltartott egy hétig, néha tovább is. A leg-
főbb szerepe ebben a munkában a gulyásnak volt, 
aki összeterelte a jószágokat az itatóvályuhoz, 
ismerte egyenként valamennyit, tudta, melyiknek 
van baja, ugy hogy a-z orvosnak csak a fejbólin-
tással kifejezett helyeslés jutott osztályrészül. 

Mikor mint akkori tiszti főorvos inditványozr 
tam, hogy ugy Felső-, mint ALsótianyára szervez-
zenek külterületi orvosi állásokat, tiszti orvos-
társaim nehezteltek, hogy elestek. ezektől a kikül-
detésektől, amely pihenés és költségmentes szóra-
kozással hozzájárult egészségük jókarban tartá-
sához. 
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— Az inségmunkaprogram sorrendje. Hétfőn 
délben együttes ülést tart a városházán a nép-
jóléti és a műszaki bizottság, hogy az inség-
munkaprogram sorrendiét megállapítsa De-
cember elsején előreláthatólag — végre mégis 
csak megkezdődik a téli szükségmunka. 

— Vámvizsgálat a Kálvária-uton. A Kálvá-
ria-ut végén levő vámház eller. már sokszor 
emeltek panaszt a gazdák, akik leginkább azt 
sérelmezték, hogy a forga1 masabb hetipiacos 
napokon rendkívül nagy a torlódás és sokszor 
másfél órát is várakoznia kell egy-egy tanyá-
ról érkező kocsinak, amig sor kerül rá. Szom-
baton délelőtt B a c k Károlv vezette a doma-
széki gazdák küldöttségét a polgármester elé 
és isméi panaszt emelt a vámház ellen. A pol-
gármester kijelentette, hogy a panaszról már 
van tudomása és keresi is a módot, amellyel 
a vámvizsgálatot meg lehetne gyorsítani. 

— A Szegedi Kaszinó kSzgyülése. A Szegedi 
Kaszinó szombaton délutánra évi közgyűlést 
hirdetett. Tekintettel arra, hogy a tagok kellő 
számban nem jelentkeztek, igy a közgyűlés ha-
tározatképtelen lett volna, a közgyűlést de-
cember 2-án tartják meg. 

STDUFFER-VfllBT ¡¡Kft, 
— Eszperantista iró a szegedi szabadtéri 

játékokról. Erich Küán eszperantista iró 
augusztusban' a szabadtéri játékok idején Sze-
geden járt és végignézte Az ember tragédiája' 
Dóm-téri előadását. Kilián most a Kölnben meg-
jelenő -.Heroldo de Esperanto" cimü folyóirat-
ban érdekes cikket irt szegedi élményeiről• Az 
ember tragédiája szabadtéri eladása — iria — 
rendkiviili mély hatást tett rá. A szegedi ütmepi 
játékot a magyar kultura sikerének és fontos 
mértföldkövének nevezi Erich Kilián, aki kije-
lenti. hogy idei középeurópai utazása során. 
épryen a szabadtéri játékokon. Szegeáen sze-
rezte a legértékesebb kulturális benyomásokat-
Az értékes cikk további részében ismerteti Sze-
geá kereskeáelmi és ipari fejlettségét. valamint 
az egyetemi építkezéseket-

— Házasság, ö zv Székely Károlyné és Gretcs 
Miklós terménykereskedő f. hó 27-én délben 12 
órakor tartják meg esküvőjüket a Rókusi tem-
plomban. 

— Edmond Poope előadása Kisfaludy Sán-
dorról. Az egyetem francia intézetének kere-
tében nagysikerű előadást tartott Edmond 
Poupé. a draginani muzeurn és könyvtár 
igazgatója- Az előadást, melyen nagyszámú 
közönség jelenít meg, dr- ZoltárrBéla egyetemi 
tanár vezette be, rámutatva azokra az értékes 
kutatásokra, amelyeket Poupé végzett és ame-
'yek tisztázták Kisfaludy Sándor délfraciaor-
szági tartózkodásának részleteit- Az előadó 
korát meghazudtoló elevenséggel és frappáns 
retorikával tárta elő a magyar poéta draginani 
szerelmének romantikus históriáját. Az elő-
adást Gránéa Henrik francia lektor szellemes 
köszönő szavai zárták-

Arcápolás pakolásokkal Pl." 
FUrtl Rózsi kozmetikai Intezetében. Feketenun n. 17. 

— Ma délután temetik Horváth Sándort. Vá-
rosszerte nagy részvétet kelteit Horváth 
Sándornak, az Adria Biztosító Társultat szege-
di vezérügynöksége főnökének hirtelen halála-
Horváth Sándort 54-ik életévében érte utói a 
halál, özvegyén kivül fia, testvérei és nagyszá-
mú rokonsága gyászolja. Horváth Sándort va-
sárnap délután 2 órakor temetik a Szilágyi-
ucca 1- sz'm alatti gyászházból az izraelita 
temetőbe. Az Alföldi Utazók és Kereskedők 
Egyesületének Horváth Sándor ügyvezető el-
nöke volt, az AUKE tagjai testületileg vesznék 
részit a temetésen. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ölése. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 órai 
kezdette a »árosháza közgyűlési termében 
felolvasó ülést tart- Az ülés sorrendje a kö-
vetkező: Pákozái Ferenc: Költemény, F. Szabó 

| Géza székfoglaló: Novellák, Vályi Nagy Géza 
székfoglaló: Költemények. Miiller Vilmos: Be-
teg félistenek. Schubert Ferenc. Gallyasi Mik-
lós: Költemények, Szekszárái Man ja: Költemé-
nyek-

Amerikai citromos K & i M i ! : 
arcvizek. Krémek, olajok, púderek 
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Qr.Reiter Oszkárné nozmetixai intezete 
Szeged. Dugonics-tér 11.. I. em. Te-
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bák, szemölcsök, szőrszálak végle-
ges eltávolítása. Fénykezelés. 
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— A szegedi plakátkiállitás. Fabinyi Tiha-
mér kereskedelemügyi miniszter tegnap arról 
értesítette Bárányi Tibor főispánt és a keres-
kedelmi és iparkamarát, hogy a szegedi művé-
szi plakátkiállitást december 1-én 11 órakor 
Tormay Géza államtitkár fogja megnyitni- A 
kultúrpalotában rendezés alatt lévő kiállítást 
tegnap meglátogatta Bramd Bruno dr.. a német 
birodalmi vasutak propagandaosztályának ve-
zetője és azt a kérést intézte a kiállítás veze-
tőségéhez, hogy a kiállításról, annak teljes el-
készülte után készíttessen fényképeket s azokat 
bocsássa a német birodalmi vasutak rendelke-
zésére- Brand Bruno dr. megitélése szerint a 
plakátkiállitás az idegenforgalmi propagandá-
nak igen hatásos eszköze és a szegedi kezde-
ményezést követésre érdemes példa gyanánt a 
birodalmi vasutak „ figyelmébe akarja ajánlani* 


