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Beiktatták 
az uj szentesi főispánt 
Szentes, junius 6. Csongrád vármegye tör-

vényhatósági bizottsága csütörtökön délelőtti 
díszközgyűlésén iktatta be leveldi Kozma György 
főispánt. Résztvett az ünnepélyes beiktatáson dr. 
Lázár Andor igazságügyminiszter, Szentes ország-
gyűlési képviselője, Bárányi Tibor szegedi és 
bajai főispán, Fáy István kecskeméti főispán, 
gróf Károlyi Viktor és Szeder János ország-
gyűlési képviselők, vitéz Endrey Antal és Ci-
catricis Lajos felsőházi tagok, dr. Láng-Miticzky t 

Ernő, a szegedi tábla elnöke, Baross Gábor, a 
TESz elnöke, Bernát András zempléni és Márky 
Barna békési alispán. 

Kozma György főispán letette a hivatali es-
küt, majd ősi szokás szerint a polgármesterek 
és főszolgabírók n főispánt székével háromszor 
a magasba emelték. 

F E H É R C I P Ő K . 
BOCSKOROK 

SZANDÁLCIPOK 
ó r i á s i v á l a s z t é k b a n 

HA-HA cipőáruházban 
37 AKC k ö n y v r e v á s á r o l g a t . 

Dobay Andor fő jegyző a vármegyei tisztikar 
nevében üdvözölte a főispánt, majd Cicatricis 
Lajos felsőházi tag tolmácsolta a vármegye üd-
vözletét. Ezután Szedlecsek István csongrádi 
apátplébános mondott beszédet. Kozma György 
főispán köszönte meg ezután az üdvözléseket. 

Az OTI ismét meg akarja szigorítani 
a betegellátást 

és csökkenteni akarja a szakorvosok számát 
fl munkaváHa'ó'i tiltakozása a lehetetlen és keresztülvihetetlen terv ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtö-
kön Szegeden járt dr. Barla Szabó József, az 
Országos Társadalombiztosi Intézet igazgató-fő-
orvosa és a szegedi kerületi |>énztár orvosíigyeit 
tanulmányozta. Arról terjedtek el hirek, hogy 
az igazgató-főorvos látogatása az orvosi létszám 
csökkentésével és a betegellátás megszükilésévei 
van összefüggésben. 

Az a szűkebb bizottság, amelyet az O T I választ-
mánya legutóbb az adminisztráció ellenőrzésére 
delegált, csütörtök délbe érintkezést keresett az 
igazgató-főorvossal és tájékoztatást kért az elter-
jedt hirekre vonatkozólag. A bizottságnak két 
munkaadó: Pongrácz Albert és Rudolf Ernő, 
valamint két munkavállaló tag: dr. Cserzy Mi-
hály és Müller Lipót voltak a tagjai, akik közel 
kétórás megbeszélést folytattak az igazgató-fő-
orvossal. A megbeszélésen dr. Cserzy Miaály szó-
vátette 

a vidéki tisztviselőknek 

azt a kívánságát, hogy külön rendelőt állítsanak 
fel és ugyanolyan elbánásban részesítsék őket a 
betegellátás tekintetében, mint ami a liurlaj>esfi 
magánalkalmazottakat megilleti. Különösen hát-
rányban vannak a vidéki magánalkalmazottak z 
üdülő és szanatórium beutalások tekintetében, 
mert amíg Budapesten a M A B I kizárólag a ma-
gánalkamazottak részére tartja fenn üdülőhelyeit 
és szanatóriumát, a vidéki tisztviselők igényeit e 
tekintetben a többi tagok igényével együtt bí-
rálják el. 

Az igazgató-főorvos közölte, hogy a vidéki 
magánalkalmazottak kívánságát elvileg indokolt-
nak tartja és reméli, hogy 

az u j szegedi székház felépítése után 

megvalósítható lesz a tisztvise'.ők külön rendelője. 
Barla Szabó főorvos ezután tájékoztatta a b i -

zottságot arról, hogy az elnökség elhatározása 
folytán az egész országban 

változást akarnak keresztülvinni az 
OTI orvosi ellátása tekintetében. 

Az igazgató-főorvos most körúton van és azt 

tanulmányozza, hogy az orvosi ellátás terén hol 
lehetne — bizonyos megszükitéseket eszközölni. 
Azt akarja most behozni az OT I , hogy a helegek 
kezelését a körzeti, orvosokra bízza, a szakorvo-
sok csupán diagnózist adnának. Ez maga után 
vonná 

a szakorvosok számának csökken-
tését, 

de a körzeteket .megszükitenck. 

Azt elismerte az igazgató-főorvos, hogy Sze-
geden, különösen a belgyógyászati és a fogá-
szati rendelések annyira túlzsúfoltak, hogy az ott. 
rendelő szakorvosok szinte képtelenek a mostani 
rendelési idő alatt ellátni munkájukat. Elismerte 
az igazgató-főorvos, hogy megállapítása szerint 
Szegeden az OTI szakorvosai a végletekig ki 
vannak használva, de mégis valószínűleg — csök-
kenteni kell a szakorvosok számát . . . 

Dr. Cserzy Mihály ós Müller Lipót 

tiltakozásukat jelentették be a 
terv keresztülvitele ellen 

a munkavállalók képviseletében; rámutattak azok-
ra az anomáliákra, amelyek eddig is fennállottak 
a betegellátás tekintetében. 

Barla Szabó igazgató-főorvos a megbeszélés) 
végén közölte a bízottság tagjaival, hogy szegedi 
vizsgálatának tapasztalatairól, valamint a bízott-
ság tiltakozásáról jelentést tesz az OTI elnöksé-
gének. 

Csütörtökön Szegedre érkeztek 
a lovas turaut résztvevői 

Amerikaiak, hollandok, lengyelek, németek, svájciak, osztrákok a 
lovasok közöli — Színpompás fogadtatás a városháza előtt 

Dclfárosl PlOZi Péntek és szombaton 
Hörblcter Pál legújabb vígjátéka 

J á t é k a t ű z z e l 
Pazar vígjáték. 

Szechenil! MOZI Pénteken és szombaton 
Békeffi István közismett darabjának filmváltozata 

K O Z M E T I K A 
Főszereplő Qenevive Tobln. 

(A Délmagyarors:ág munkatársától.) A Horthy 
István-távlovaglás résztvevői csütörtök reggel 
megérkeztek Szegedre. Kilenc órakor érkezett a 
távlovaglók 119 főnyi csapata a Csongrádi-su-
gáruti vámházhoz, a város határában a hatóság 
nevében dr. Szekerke Lajos tb. főügyész és dr. 
Pálfy György tb. tanácsnok várta a lovasokat. 
Szekerke főügyész rövid köszöntője után nagy-
bányai vitéz Horthy István ny. lovassági tábor-
nok, a turaut vezetője Bossányi Havas huszár-
ezredes tisztelgését fogadta, aki a szegedi ve-
gyesdandárparancsnokság üdvözletét tolmácsolta a 
turaut résztvevőinek. 

A lovascsoport ezután lassú ügetésben folytatta 
útját a várrosba, ahová 20 perccel a kitűzött idő 
előtt érkeztek rueg. A lovascsoport a városháza 
elé vonult, itt félkörben felsorakoztak, majd 

a városháza erkélyéről 

dr. Tólh Béla polgármesterhelyettes németül töb-
bek között a kövelkező szavakkal üdvözölte a lo-
vasokat : 

— önök országot járó körutjuk közben eljöt-
tek ide csonka hazánk déli végvárosába, hogy gaz-
dag tapasztalatokból leszűrt Ítélőképességgel át-
hágva a büszke nagy és a szerény kis nemzetek 
közti válaszfalat, felvilágosodott szellemmel, ba-
rátsággal, a mi sajgó szívű magyarjainkkal össze-
ölelkezve megismerjenek bennünket, önöket, bár-
mely becsült nemzet fiai, ugyanaz az érzés hevíti, 
amely a mi bensőnkben is él: a törhetetlen haza-
szeretet és a lankadatlan tanulni vágyás. 

— A kegyetlen trianoni ítélet sújtotta város 
különös örömmel igen nagyra értékeli, hogy önök 
kéthetes távlovaglási programjuk során Szeged-
re is ellátogattak. Nézzék meg jól ezt a várost és 
vegyék észre iparkodásunkat. Nekünk a termeszet 
nem adott csodákat, de földet adott, amit fe kel-
lett tnmL vizet adott, amely ellen fiatat kellett 

emelni. Amerre jártak, járnak a Duna-Tiszaközén, 
a Tiszán- és Dunántul, egybefolyik a magyar föld 
minden kicsiny buzakalásza. Mindenütt a magyar 
kéz munkája látszik, magyar eke jár benne, ma-
gyarok vetik és magyarok aratják. De a magot 
a mi szomszédaink raktárába kell behordani. Eb-
ben a városban a békétlen békében is békés nép 
lakik és Istewben bízva, szorgalmasan dolgozik. 

A fogadtatás után 

Horthy István lovassági tábornok 

felkeres te hivatalában a polgármesterheJyettest, aki 
kimentette előtte a Szegedről távollevő főispánt 
és a polgármestert. Horthy lovassági tábornok 
a beszélgetés során elmondotta, hogy utjuk igen 
kellemes volt. Kedden ós szerdán Szentesen időzi-
tek, a jégzivatar pusztításait is megszemlélték 
Szentes környékén. A látottak annyira meghatot-
ták a lovascsoport tagjait, hogy gyűjtést indí-
tottak a jégkársujtott szentesi gazdák számára. 
A gyűjtésben a külföldiek is nagy összegekkel 
vettek részt. 

A városházi fogadtatás után a távlovaglók 
szállásaikra vonultak, néhányan közülük a SzUE-
ban és a Regdon-fürdőben megfürödtek, majd 
ebéd után pihenőre térlek. Délután a lovascso-
|x>rt tagjai autócaron megtekintették a várost, 
6 órakor pedig a Fogadalmi templomban rende-
zett orgonahangversenyt hallgatták végig. Estw 
8 órakor az újszeged! Vigadóban társasvaesora 
volt a lovas-vendégek tiszteletére, akiknek később 
a népművelési bizottság bemutatta a »Szegedi 
lakodalmat« és a tápéi Gyöngyösbokrétát. A lo-
vasoknak igen tetszett a város és nem győzték 
elragadtatásukat kifejezni a népi színjáték felett. 

A 119 tagiról álló távlovaglócsoport vezetője, 
nagybányai vitéz Horthy István ny. lovassági tá-
bornok a Hwi£ária-&zállábaq mállt meg. Kivüla 


