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Jelesebb esetek 
Báró Eötvös Lóránt- a világvi 

szonylatban is elsőrendű nagy ma-
gyar matematikus, mint ember a 
legszerényebbek közé tartozott. Fe-
lületes néző nem látta volna meg 
benne a hiros tudóst. 

Egy hallgatójával mégis fenn-
akadása támadt. A diák bőbeszé-
dűen adta elő a mondanivalóját s 
minden mondatában csak ugy hem-
zsegett a nagyságos uram igy, meg 
nagyságos uram ugy. 

Eötvös a végén megsokallotta a 
címzést s azt mondja: 

— Hallja, fiatal barátom, én ma-
gának vagy professzor ur vagyok, 
vagy méltóságos ur. Az elsőt ma-
gam szereztem, a másodikat örö-
költem. De nagyságos ur sose vol-
tam. (Mészáros Ferenc leányfelsőke-
Teskedolmi iskolai igazgató köz-
lése.) 

• 

Hermann Ottóra fogják a törté-
netet.- de lehetséges, hogy mással 
is megesett. A nagy természettudós 
képes volt féléjszakákat is eltölteni 
egy fán, hogy megfigyelje a mada-
rak vonulását, kilesse a titkaikat. 
Hosszú baját lobogtatta a szél, bá-
mulhatták a Csodájára összegyűlt 
népek, mondhattak róla akármit, 
nem törődött vele már csak azért 
sem, mert nem hallotta siketségé-
tfil. 

Mondom. lehet, bogy mással 's 
megesett, hosszuhnju, pápaszemes 
tudóssal, aki a földön hasalt, mo-
szatokban turkált, vagy vén fejjel 
és zöld játékhálóvnl szaladgált pil-
'angók után, mint a gyerekek. 

— Ertgy át körösztanyádhoz. 
mondta kis csemetéjének a külsőbb 
területbe!! asszony, kérj tőle egy 
kanálra való zsirt. 

— Nem merek, felelte a gyerek, 
arra láttam a nagyhajú embört. 

— Ugyan, ne reszelőd.i mán, in-
tette le az anyja, nines annak sem-
mi baja. Egész közel lehet hozzá 
menni, nem bánt. 

Régi választási történetet mesélt 
el főispán korából egy politikus. 
Nem is a politika benne a legérde-
kesebb. 

— Ismert, de idegen nevű jelöltet 
ajánlott a központ, szivemre kö-
tötték, bogy be kell hozni minden 
áron. 

— Amit csak tehetek, elkövettem 
az érdekében.*dc jöjjön le idejében 
és barátkozzék meg a nyakas ma-
gyarjaimmal. 

El is jött, járta a kerületet, tele 
volt ötlettel, szeretetreméltósággal, 
mégse tudta felmelegíteni a szive-
ket. Sőt jelentkezik nálam egy te-
kintélyes küldöttség, ezüstgombos 
vezetőjük kimondja őszintén: 

—* Nem kell. na. Ezredszer se 
mondhatok mást. 

— Mi a kifogásuk ellenei Bosszul 
szavalt 

— Azt nem fogbatjnk rá. mert 
annyit igér, hogy a fele is sok. 

— Kellemes megjelenésű nr, ma-
guk is nyugodtan viselhetnék az 6 
képét, nem hogy ő a magukét. 

— Mégse vállaljuk. 
— Mordják meg végre, mi bajuk 

Vele! 
— Nem magyar a neve. hanem 

idegen. 
Hát ezt nem lehet komolyan ven-

ni, szint© fellélegeztem, hogy nem 

másért kötekednek e kezdtem óketl ~ Mondok njaf f i , T tegnagyoütí 

meggyőzni. Irangú magyar főpapról osak elbi 

szik. bogy jó hazafi, mégis 
— A uév önmagában még nem je-

lent semmit. Voltak már olyan ma-
gyar nevű hazaárulók hogy ö«sze-
faesarodott tőle az ember szive, az-
tán került a magyar eszméimk 
egész sereg idegen nevű vértanúja. 
Gondoljanak csak 48-ra. 

— Az régen voltl 

Cser-

noch a neve. 

— Aztet mégis behoztam az ide-

gen hangzású jelöltet, fejezte be a 

politikum 

{W 
Oki biztosit, segélyezésre nem szorul 

m é g a k k o r som, 

ha termését, elpusztította a jégverés! 

Rendeletek a légitámadás következtében 
hajléktalanná váltak elhelyezéséről, 

gyógykezeléséről 
és a házak felépítéséről 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Fontos belügyminiszteri ren-
deletet közöl a hivatalos lap a légi-
támadások következtében megron-
gált épületek hatósági helyreállítá-
sáról, a hajléktalanná vált szemé 
lyek elhelyezéséről és a sebesültek 
gyógykezeléséről és gyógyszerellá-
tásáról. 

A légitámadások következtében 
megrongált épületek hatósági hely-
reállítására irányuló kérelmet az 
épület tulajdonosa, bérlője vagy ha-
szonélvezője terjeszti elő az ílleté 
kes községi elöljáróságnál, városok-
ban a polgármesternél, illetve ke 
rületi elöljárónál. A hatóság a hely-
reállítást hivatalból is elrendelheti, 
közérdekből, ha rombolás nem olyan 
nagymértékű, hogy a teljes újia-
építóst tenné szükségessé. Ez utób-
bi esetbei: a károsult ugyanis kár-
talanítási kölcsön folyósítása iránt 
folyamodhatik. A helyreállítást a 
használhatóság legszükségesebb mér-
tékére terjed s azt a korábbi álla-
pottól eltérő minőségben is el lehet 
rendelni, ha a munka egyébként 
aránytalanul nagy költséggel jáv-
nu. Fényűzési, és különleges kényel-
met szolgáló berendezések helyreál-
lításának helye nincs. A szükséges 
munkálatok elvégzésére kirendelt 
iparosok és munkások a bonvédel-
mi munkakötelezettség alapján kö-
telesek a hatóság megbízását vál-
lalni s a munkálatokat, a hatóság 
által megvizsgált terv és megálla-
pított költségek keretében elvégez-
ni. Az esetleg szükséges építési en-
gedélyt a hatóság hivatalból szerzi 
meg, épigy a szükséges építési anya-

gokat és egyéb cikkeket is. Zárolt 
anyagok kiutalása iránt az ipar-
ügyi miniszter intézkedik, minden-
kor a hatósági árakon. 

A légitámadások következtében 
hajléktalanná vált személyeket le; 
hetőleg ugyanabban a városban, 
ugyanabban a községben, ha ez nem 
megy, ugyanannak a járásnak 
más községében, vagy ugyanannak 
a vármegyének más községébea, 
Budapesten ugyanabban a közigaz-
gatási kerületben kell elhelyezni, 
ahol előbb lakásuk volt, E célra el-
sősorban községi, városi és egyéb 
középületek helyiségeit (iskolák, 
sportcsarnokok, tornatermek, kul 
tárházak, leventeotthonok, üres lak-
tanyák, stb.) kell igénybe venni. Az 
épületfenntartó köteles goudoskod 
ni fekvőhelyekről és a tisztálkodást 
szolgáló legszükségesebb felszere 
lésekről. 

Másodsorban elhelyezhetők a haj 
léktalanok magánépületekben éspe-
dig a) szállodák, pensiók és más 
szállásadó intézmények helyiségben, 
b) egyesületi helyiségekben, c) nyá-
ri lakás céljára használt épületek. 
csónakházak, vikendházak, d) la-
katlan vagy elhagyott lakások be 
lyiségeibcn- e) több lakással rendel; 
kezők egyik lakásában, f) bármely 
lakó nagyobb lakásának elkülönít-
hető részeiben, g) üzem, ipartelep 
iroda, üresen álló vagy elkülönít-
hető részeiben. Aki nyári lakásá-
nak egy részét önként felajánlja, 
azt a hatóság a májustól szeptem-
berig terjedő időre mentesítheti a 
felajánláson túlmenő terjedelmű 
igénybevétel alól. 

Cigarett&zóknak fontos megismerni 
a legdrágább, W% A { £ C | | 
del e g j o b b M • • M 

CIGARETTAHÜVELYT 
Szopókája szabadalmazott nikotinmentesiiő betétlel. 
Ezen keresztül a szívás még a legolcsóbb dohány-
ból is a legkellemesebb. Nem idéz elő köhögést, 
vagy krákogást és tüdejének sem árt. 
ARA: 100 darab 2-es. vagy 3-as 94 fillér 

Ugyanilyen nikotinmentesítő betéttel 

CIGARETTASZIPKA 
BAKELITBŐL 1 darab 8 fillér, 
JÁVORFÁBÓL 1 darab 44 fillér, 
RAFFA FTCC0L0 3 darab vá'ogatott srtpka 17 darab 
tartalékbetéttel 80 fillér. 

Mindegyik szipkához cserélhető R a f fa-be t é t 10 darab 20 fill. 

K a p h a t ó minden dohánvkisárudában, 
viszonteladóknak megfelelő árengedménnyel a m. kir. dohánynazy. 
áraitokban és a szakmabeli nagykereskedésekben. " 263 

A lakén Mrtokosa köteles nteg-
engedni a bútorok és felszerereSek, 
a világi tó fűtési, vizszolgdlt dtdsi 
és egészségügyi berendezések hasz-
nálatát, de fürdőszobát, ágyneműt, 
fehérneműt, evőes-zközöket, edénye-
ket és fűtőanyagokat adni nwn kö-
teles. A rendelet további részében 
a hajléktalanok átmeneti elhelyaeé-
sét szabályozza. Középületek igény-
bevételéért térítés nem jár, egyéb-
ként a térítésnél fizetett bér. az át-
engedett felszerelés használatáért 
méltányos összeg fizetendő. 

A légitámadás sebesültjeit rkvm* 
rnlás esetében, ingyenes gyógyke-
zelés és gyógyszerellátás illeti meg, 
ha erre a kötelező betegségi bizto-
sítás körében nem jogosult Külön 
fejezet intézkedik a rászorultáé* 
megállapításáról. A beteg a legkö-
zelebbi közkórházban helyezendő eh 
de életveszély esetén bármely ma-
gánkórház és gyógyintézet ápolás-
ba venni köteles. A hatósági orvod 
köteles díjmentesen gyógykezelni a 
beteget, ugyanígy a megbízott ma-
gánorvos, akinek díjazását a haté. 
ság állapítja meg. A rendelet végül 
illetékmentességet állapít meg • 
szükséges eljárásokkal kapcsolatot 
beadványokra. 

Külön pénzügymylnlszteri rende-
let intézkedik a légitámadásokkal 
kapcsolatos dologi kártalanítsa cm 
az ezzel összefüggő adóügyi rendel-
kezések tánrvában. 

Katonai támaszpont 
Robinson szigetén 

(STUD) Április végén bejárta a 
világ sajtóját az a htr, hogy a 
chilei kormány a Csendes-éöeánban 
fekvő és Chiléhez tartozó Juan-
Fernandez sziget'Csoporton bvv ár-
naszád- és repülőtámaszpontot léte-
sített. 

A Juan-Fcruandez szigetcsoport 
1617 óta van Chile birtokában, 
amelynek 1980 előtt Anconeagua, 
azóta ValpuraiüO tartományhoz tar-
tozik. A szigetcsoport, mely két na-
gyobb és több apró szigetből AH. 
Valparaisotól 670 kilométerre van. 
összes területük 185 négyzetkilomé-
ter. A lakosság száma 1935-ben 217 
volt. A szigetcsoport főhelye, illet-
ve egyetlen települési helye San 
Jüan Bautista, a -Mas a tierra" 
(Robinson)-sziget északi partján le-
vő Cumbcrland-öböl mellett, ahol 
most a támaszpont létesült. 

Az egész szigetcsoport hegyes, 
késői vulkánikus eredetű, lávából és 
mésztufából áll. Éghajlata enyhe, 
óceáni. A „Mas a tierra" szigetet 
dus lomberdők és pálmaligetek 
(Jnania anstralis) boritják. A fau-
nát a szigeteken a vadkecske éa 
vadkutya képviseli. 

A lakosság lazachalászattal fog-
lallozik. San Jnan Bautistában rá-
dióállomás is működik. 

A szigetcsoportot 1574-ben fedezte 
fel a spanyol Jüan Fernandez. A 
XVI I . században állandó menedék-
helye volt angol és holland kalózok-
nak. A „Mas a tierra" szigeten élt 
1704-től 1709-ig Selkirk Sándor skót 
tengerész, akinek története esolgált 
de Focnak alapnl ..Robinson Cni-
soe" cimü könyve megírásánál. A 
szigeten levő obszervatórium kapu-
ján emléktábla hirdeti Selkirk 
hajótörését 

A ebilei kormány a szigefpsopop 
ton időnként fegyenctelepet létesí-
tett politikai bünöeök számára. 
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