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— Más kamarai körzetben mindenütt
tekintetbe vették a. különböző
pártállásnak
álláspontját
és lehetővé
tették
számukra,
hogy
résztvegyenek
a választási
küzdelemben.
A
legtöbb helyen paktumos
megállapodás
jött
létre, igy a fővárosban és a nagyobb városokban is. Szegeden nem ez történt,
itt a MONE
nem tete lehetővé, hogy a választásban a szoba dorvosválasztók
is részt vehessenek és igy
a kétesértékü
győzelemben
nem kell osztozni».
A közeljövő igazolni fogja, hogy milyen
helytelen dolog volt
szabadnrrofsrálasstőkn?
a
elütni a választásban
való
részvételtől.

M o r v o s k a m a r a i felöléseh
m e g b o n t t á k a sieücűl o r v o s t á r s a d a l o m
kari
m t w
A szabadorvosválasztök párljtl elütötték a választáson való
részvételtől — „ 4 dolgozó orvostársadalomnak nem politikára, de békés munkára van szüksége"
(A Délmagyarország
munkatársától,.)
Tegnap jelentette a Dél magyar ország, hogy Szegeden az orvoskamarai választásokon a szar
badorvosválasetás
kivei nem vesznek
részt,
mert. a felmerült akadályok teljes passzivitásra kónyszeritették őket. Á ajánlásokat kedden déli 1 órakor zárták le a városházán; a szegedi orvoskamarai körzet 870 orvosa közül az ajánlási iveket 127-en irták alá.
A legtöbb várostól eltérően, Szegeden csak egy
lista szerepel az orvoskamarai
választáson
és
igy tulajdonképen
nem is lesz választás,
hanem minden választás nélkül a lista jelöltjeit megválasztottaknak
jelentik ki.
A kerületi választmány tagjai ós póttagjai:
1. dr. Lörmozy Aladár (Gyula), 2. dr. Szlávik
Péter (Szeged), 3. dr. v. Zákány Andor (Baja), 4.
dr. Joó Imre (Makó), 5. dr. v. Tóth Béla (Szentes),
6. dr. Czakó Lajos (Hódmezővásárhely), 7. dr.
Rotbler István (Gyula), 8. dr. Göllner Lajos (Szeged), 3. dr. Antony Ferenc (Baja), 10. dr.' Bogdán
József (Makó), 11. dr. Janákv Gyula (Hódmezővásárhely), 12. dr. Fogarassy Béla' (Békéscsaba). 13.
dr Péchy Kálmán (Szentes), 14. dr. Kovács Kálmán (Szegedi, 15. dr. Gyulafia Ferenc (Kisszállás). 16. dr. Mlinarics József (Orosháza). (Az első
8 rendes tag, az utóbbi 8 a póttag.)
Az országos választmány tagjai és póttagjai:
1. dr. Berecz János (Szeged"). 2. dr. Karoliny
í<ajos (Gyula), 3. dr. Beretzk' Péter (Szeged), 4. dr.
Pál! Gábor (Gyula). (Az első kettő rendes, az utóbbi kettő póttag.)
Az országos közgyűlés tagjai és póttagjai:
1. dr. Ditrói Gábor (Szeged). 2. dr. Komáthy
Mihály (Békéscsaba), 3. dr. Mucsi Pál (Hódmezővásárhely), 4. dr. Horváth Árpád (Hódmezővásárhely), 5. dr. Gera József (Makó), 6. dr. Haranghv
László (Baja\ 7. dr. Körber Tivadar (Békési. 8.
dr. Kovács ödön (Szeged), 9. dr. Kazinczy Gergely (Jánoshalma). 11. dr. Bernáth
Kálmán
(Szarvas), 12. dr. Jung Sándor (Szege*F. 13. dr.
Falta Béla (Szeged). 14. dr. Karácson
Aladár
(Szeged), 15. dr. Heimer Lajos (Szeged). 16. dr
Vfiskolczy Zoltán (Szeged). (Az első 8 rendes, az
utóbbi 8 póttag.)

A listát a szegedi orvostársadalom legnigyobb része nagy meglepetéssel fogadta. Abban megegyeznek a vélemények, hogry

a listáról
több olyan neves orvost,
szorítottak
ki. akiknek,
tekintélyüknél és tudásuknál
fogva
feltétlen
szerepelniük
kellett volna a jelöltek
között,.

nincs megelégedve ezzel a listával és a vezető tisztségekre más
neveket fog jelölni.

Nyilatkozott a jelölésekről
a kötött orvosrendszer egyik szegedi vezetője

Előrelátható, hogy a tisztikar megválasztását
nagyobb harc fogja, megelőzni.
A jelölésekről beszéltünk

is, aki az alábbiakat mondotta:
—• Engem felvettek a jelöltek közé. azónba i
ki kell jelentenem, hogy a jelölésekkel,
egyál
talán nem vagyok megelégedve.
Ugy látom
Hogy a jelöltek
közül hiányzik
a
liberális
csoport, ez az értékes orvostábor,
amely
nagy
részt magánprakszist
folytat
és a betegek ha
talmas
tömegét, gyógykezeli.
Ez igen
sajnála
tos tény és éppen emiatt az elégedetlenség
mén
r. MONE tagjai körében Is nőttön-nő.
Előrelát*
ható, hogy a békés munkát, amelyre a dolgoz/,
és nem politizáló
orvostársadalomnak szüksége van, az orvoskamarai
választások
nem hozzák meg a szegedi
körzetben.

a szabadorvosválaszlások
egyik vezetőtagjával, aki a következőket mondotta:
— Előreláható volt, hogy egy lista fut. majd
a kamarai választáson: nekünk már napokkal
előbb az volt az elhatározásnnk, hogy
teljes
passzivitásba
vonulunk.
Nem tartottuk ugyanis érdemesnek, hogy a választási küzdelemben
részt vegyünk, mert hiszen nem lett volna a
küzd elem szabályos
és a technikai
akadályok
is lehetetlenné
tették számunkra
az indulást.

Fürdőruhák

divat formák, megbízható
mlnAtég
Napernyők nagy választék, olesó írak

P o l l i k Testvéreknél

Az alkohol kegyetlen drámája
okozta a halálkomp katasztrófáját
10 halott, még 7 utast keresnek a Dunában
Hivatalos jelentés szerint ittas emberek vad pánikfa okozta a tömegszerencsétlenséget
Budapest,
junius 16. Kedd reggelre bontakozott ki a maga teljes borzalmasságában annak a szörnyű katasztrófának a képe, amely
keddre virradó éjszaka történt a "Dunán és
amelyről a késő éjszaka kapott jelentés alapján tegnap már beszámolt a
Délmagojarország.
Éjjel 12 óra után hat perccel felbillent
egy
dunai komp, amely a, Szúnyog-szigeten
lévő
Iliik-csárda egyik mulatozó társaságát szállította vissza az újpesti összekötő hidhoz. Pontosan még a déli órákban sem lehetett megállapítani, hogy a halálkompnak hány
utasa
volt, a Dunából

délig tiz halottat emeltek ki.
Ez a lista igy nem képviselheti
a szegedi orA szunyogszigeti csárdában
társasvacsorái,
voskamarai
körzet
orvostársadalmát
és a kírendeztek
a
BERzKART
alkalmazottak.
A vavánatos békés kari
munkát,.
csorának mintegy 240 résztvevője
volt, valaMost a jelölések lezárása után az orvosok
figyelme a MONE szegedi csoportja tisztikar mennyi BESzKART-alkaJmazott ós hozzátarrának választása felé fordul. A tisztikart jhi- tozója. A vendégeket, a csárda, tulajdonosa
kompon szállította á t este a szigetniu6 30-án választják meg; a beavatottak sze- motoros
re.
A
csárdában
nagyon gyorsan emelkedett a
rint megállapodás történt, hogy
hangulat, sok bor fogyott, a vendégek jókedvűen szórakoztak és tiz óra felé már nagyon
a következő tisztikart
sokon szemmel látható volt a bor hatása
jelöljék:
Tiz óra után indultak vissza az első kompok
elnök dr. Meskó Zoltán, alelnök dr. Krnmár Jenő, főtitkár dr. Ernyey István, pénztá- és vitték a társaság egy-egy jókedvű, daloló
ros dr. Halassy
Antal, ellenőr dr. Pataki De- csoportját.
éjfél előtt, néhány perccel indult el a szizső, üg.vÓ6z dr. Vlnkler Elemér ügyvéd.
getről a Bp. 10.140 jelzésű motor osksym.p. ameÉrtesülésünk szerint máris kialakult egy
lyen helyet foglalt Horváth,
Gáspár főkalauz,
tekintélyes számból álló tábor, amely
a vacsora rendezője is. Eddig még nem sikerült
Szerda, csütörtök
BelvArosI Hozl
pontosai megállapítani, bogv a kompnak bánv
utasa volt. Egyesek szerint volt benne még.
néhány üresen maradt hely, mások szerint

Mámoros órák

RICHÁRD T A U B E R a világhírű kamaraénekes
egyetlen idei filmje.
Azonkívül

Az édes mostoha

A legszebb magyar film. Pá^er, Tasnády Fekete
Dajbukát, Gózon stb.
Előadások 5-t«l folytatólag

túlzsúfolt volt,
tehát többe» szálltak rá, a. megengedett negyvenötnél.
Férfiak, asszonyok, gyermekek vegyesen. A komp simán indult a 6őtét vizén, a

rajta lévő italos társaság dalolt., de néhány
perccel tizenkét óra után a vidám társaság elnémult, majd kétségbeesett segélykiáltások
verték fel az éjszaka csendjét.
A kompon kitört a pánik.
Az történt, hogy néhány jókedvű utas felkelt
helyéről ós a komp orra felé ment. ,4 rozoga
alkeftmány
egyensúlya
megbillent,
a komp eleje lesülyedt
és becsapott rajta a viz. Az ijedelmet ez okozta. Az utasok ajkán megfagyott
a nóta, többen felugráltak helyükről ée szaladgálni kezdtek a komp padjai között. A gyönge
alkotmány egyensúly? még inkább megbillent.
féloldalra fordult a komp, a sikoltozó utasok egymásután zuhantak,
vagy ugrottak a vizhe.
Olvsn sötétség volt. hogy látni sem lehetett
Közvetlenül a szerencsétlenség szomszédságában horgonyzott két. német hajó, amelynek a
legénysége azonban mélyen aludt. A veszedelme": esak a távolabb levő Szeged
tengerjáró
hajó személyzete vette észre és néhány pillanat múlva már a hajóreflektor vetett éles fénvkévét a tragédia színhelyére, a közeli vikendházból egymásután indultak el a csónakok
hogy kimentsék a sötét vízből a fuldoklókat
A komp megmaradt utasaival gyorsan a
partra menekült, ahol az utasok közül mintegy harmincan gyűltek össze, azok, akik kivergődtek valahogv a vízből.
A «í.öinyü katasztrófa híre pillanatok alatt
elterjedt Budapesten, hamarosan megérkeztek
a. mentők ée a tűzoltók, majd Szrnbián
Dezső rendírtanácsos vezetésével a rendőri bizottság, amely azonnal megkezdte a vizsgálatot.
öt mentőautó
ez állított a be a • katasztrófa mejissentett eze-

