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A magyar nemzet és tudomány érdekében 

sürgős segítségre van szüksége k l i n i k á i n k n a k 
A háború pusztításáról a felrob-

bantott vasúti Ilid környéke tanús-
kodik a legszembetűnőbbe]1.. Itt 
pusztult el a gyermekklinika és az-
óta a legkeservesebb cigány életre 
kárhoztatva folytatta munkáját, 
mig yégül egészen abba kellelt 
hagynia. A klinika orvoskára és 
személyzete az egyetem különböző 
osztályain dolgozik, vagy tanulmá-
nyi szabadságon várja a jószeren-
csét, hogy végre épülethez jusson. 

— Nincs hely — panaszkodnak 
az orvosok —, túlzsúfoltak a klini-
kái osztályok. Eddig legkecsegte-
tőbb ajánlatunk a női klinika szu-
terénhelyisége volt. Három és fél 
milliót utalt ki az építésügyi mi-
nisztérium a helyreállítási mun-
kákra, de csak 50.000 áll rendel-
kezésre az előkészületi munkála-
tokra. Talán tavaszra elkészül a 
kisebbik épület. 

— De mi lesz tavaszig? — kér-
dezem. 

A doktor ur azonban nagyon bi-
zakodó, sok reményt fűz a most 
kinevezett, Amerikát járt profesz-
szor, dr. Wallner Károly munká-
jához. Közben léikcsen magyaráz-
za a várható javulásokat. Szemem 
szobája szürke, vakólatlan falára 
téved. Észreveszi és elmosolyodik. 
Erre is sor kerül talán egyszer — 
mondja, dc mi szkeptikusok va-
gyunk és inkább megkérdezzük 
pontosan a gazdásági hivatalt, ho-
vá lett az újjáépítésre szánt ösz-
szeg £s várható-e ujabb segítség. 

Az egyetem mindössze 150 ezer 
forintot kapott a kultusz- és épí-
tésügyi minisztériumtól, ez bizony 
édeskevés volt. A vihar egyedül 
103 ezer forintos kárt okozott. Er-
re a célra is csak 50 ezrei kaptak. 
Kénytelenek saját javadalmaikból 
pótolni a hiányokat, pedig yolna 
annak is jócskán helye. Élelmezés, 
ruha, kötszer, gyógyszer, vegyszer 
beszerzése volna ennek az összeg-
nek a rendeltetése. A hároméves 
tervben és az őszi költségvetésben 
van minden reményük. 

— Mi a helyzet pillanatnyilag az 
idegklinikán? 

— Talán megmaradhatunk végre 
a diagnosztika épületében — vá-
laszolja a sok burcolkodástól 
elfásult Geréb Tibor adjunktus. — 
Nagyon súlyos károkat szenved-
tünk a sok költözködés miatt. Föl-
szerelésünk nagyrésze elkallódott. 

— Persze — kérdezem naivan — 
igy aztán nehéz tudományos mun-
kát folytatni? 

Egymásra mosolyognak. 

— Tudományos, kulalómunka 
egyelőre még álomnak is tul szép. 
Anyagi fedezet, vegyszerek, föl-
szerelés, nyugodt, biztos körülmé-
nyek kellenének hozzá. De most 
már ezt az épületet nem adjuk ki 
a kezünkből, körömszakadtig ra-
gaszkodunk hozzá. 

— Mint a paraszt a földjéhez? — 
kérdezem. 

— Valahogy ugy, sőt még gyara-
podni is szeretnénk, illetve egy na-
gyon súlyos nehézséget szerelnénk 

nehezíti a munkát ez a kétlaldság. 
Másik nagy panasz: 90 beteg mellé 
mindössze 7 ápoló áll rendelke-
zésre. Régen vár már orvoslásra 
ez a probléma is. Aránytalanul 
vannak elosztva az ápolónővérek. 
A belklinikán pl. 27 nővér dolgo-
zik. Ez a furcsa eloszlás a zűrza-
varos időkben alakult ki igy, most 
pedig már leállították a fölvételt. 

— A legszárnyalóbb fantáziát is 
meghaladja azonban a Pulc-utcai 
elmeklinika. Korszerűtlen, elha-
nyagolt é.pület, középkori járvány-
kórházban érezzük magunkat,gon-
gozatlan folyosók és kórtermek. 

— Miért nem renoválják ezt az 
épületet? 

— Nincs értelme — felelik rezig-
náltán —, hiszen innen is mennünk 
kell. A közkórház külön nernibe-
tegoszlályt állit "föl itt. Hogy hol 
lesz a következő állomásunk, azt 
senki sem tud ja. Legideálisabb vol-
na az idegklinikával közösen elhe-
lyezkedni egy nagyobb épületben, 
de ez utópisztikusnak látszik . . . 

A megoldásra váró feladatok kö-
zül egyik legfontosabb a gyakorló 
orvosok fizetése. Nem beszélve ar-
ról, hogy a díjas gyakornokok is 
egy elavult bürokratikus módszer-
rel minden évben újra és külön 
vétetnek fel a költségvetésbe. Ez-
által löbbhónapos késéssel kapják 
kézhez a fizetésüket, itt van a díj-
talan gyakornokok kérdése, akik 
végeredményben gyógyító és tudo-
mányos munkál végeznek és akik 
ezért semmiféle honoráriumot nem 
kapnak. A demokrácia minden jól 
elvégzett munkát jutalmaz. Ennek 
szellemében kérünk1 intézkedést. 
Azonkivül sürgősen ki kell bőví-
teni az ápolószemélyzetet legalább 
2—2 fővel. 

Most tehát egyszer a klinikák-
nak kell sürgős orvoslást nyújta-
ni. Semmiképpen sem nyugodha-
tunk belé abba,, hogy a tudomá-
nyos munka és a gyógyítás ilyen 
károkat szenvedjen jóakarattal és 
utánajárással elintézhető nehézsé-
gek miatt. F. Zs. 

Villamos elé dobta magát 
egy ismeretlen térfi 

Felismerhetetlenül összeroncsolt holttest 
a v i l l a m o s a l a t t 

Péntek délelőtt negyed tízkor ve-
lőtrázó sikoltásra rohantak össze 
a járókelők a Tisza-szálloda előtt. 
Csikorog a villamosfék. Szinte 
szempillantásra megáll a 73-as ko-
csi, de hiába minden erőfeszítés, 
maga alá gyűrte összeroncsolt ál-
dozatát. 

Gyürölt-rongyojC báránybéléses 
mikádó télikabátban, újszerű ka-
lapban, feketecsikos öltönyben, 
magábamélyedvc haladt egy 180 
centi magasságú szélesvállu, nnin-
káskinézésü férfi a Tisza-szálló 
előtt. Egy feketefoltos fehér kutya 
ugrándözta körül. Messziről villa-
mos csenget, a férfi lehajol,, meg-
simogatja kutyáját, talán egyetlen 
hozzátartozóját. A kutya szűköl, 
mintha megérezte volna gazdája sö-
tét szándékát. A villamos a közelbe 
ér, a férfi hirtelen ledobja kabát-
ját. kalapját a Tisza-szálló rácsai-
ra, berohan a sínek közé, szemeit 
eltakarja s hasravágődik az egy 
méterre csengető villamos előtt. 

— Láttuk, mikor ledobta kabát-
ját — meséli Pintér József ellenőr, 
aki éppen a kocsivezető mellett, a 
perronon tartózkodott —, dé pil-
lanatok alatt történt a tragédia, 
hiába fékezett Szabó János Pál ko-
csivezető. Az öngyilkos meg ge 
mükkant, borzasztó érzés volt fent-
ről látni. Azt se tudtam, fiu va-
gyok-e vagy léány a borzasztó ér-
zéstől. Hisz meg §zerettük volna 
menteni, de nem tehettünk semmit. 
Szegény kocsivezető olyan ideg-
megrázkódtatáson ment keresztül, 
hogy le kellett váltani mára. 

Közben megérkeztek a mentők, 

megoldani. Az elmeosztály még akik dolgavégezetlenül távoztak, 
mindig £ Pulc-utcában van, pedig Ide már hullakocsi kellett. Jöttek 
az orvostudománynak ez a két ága 
szervesen összefügg. Nagyon meg-

a tűzoltók, felemelték! a kocsit s ki-
húzták a felmérhetetlenül össze-
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Cipőüzlet: Gallasz Lajos, Kakas Dávid, Sl.ein Klára, Szánlhó-cipő. 
Bőröndös: Kósa "bőröndház, Szekszárdy bőröndös. Cukorka, csokoládé: 
Slühmer, Szent István. Bijouteri: Székely Imre. Drogéria: Segesváry, 
Vajda Imre és Társa- Divatáru: Fischer ós Pártos, Haas Fülöp és Fia, 
Káldor J., és Társa. Élelmiszer, fűszer ós csemege: Kurzweil Test-
vérek, Meinl Gyula Rt., Pankotai Jenő, Vinkelics Irén. Ékszerész és 
•rás: Csury Ferenc, Laczkó Józsefné, Tóth József. Női kalap: Erzsé-
bet kalap, Harsányiné kalap és ruha. Szőrme: Rosman Testvérek. 
Fényképész: Rutkai foto. Könyv- és papír: Bartos Lipót, «Szikra», 
Szent István Társulat. Thália. Függöny, szőnyeg: Varga szőnyegház!. 
Linóleum: Haas Fülöp és fia. Linóleum Ipar. Fűző, kötszer: Pau-
hisz Jenő. Optika: Oplifo, Okulárium. Illatszer: Dr: Horváth Tibor, 
Szövet, bélésáru, vászon: Szántó és Megyeri, Tabár Péter. Villamosság 
rádió: Doutsch Albert, Rosner József " 

VÁRJA ÖNT DUS RAKTÁRRAL! _ ; , ! 

roncsolt áldOzatot. Fejét szabály-
szerűen leskalpolta a motorház. A 
kutya ott szűköl mellette, hiába 
zavarják, nem tágít. 

Az utca megélénkül, mindenki 
magyaráz: »én láttam, mikor ug-
rott?, »láttam előre, hogy öngyil-
kos akar lenni«, mindenki "látott, 
vagy hallott valamit. Csak egyet 
nem tudnak megállapítani. Miért 
dobta el magától fiatal életét az 
ismeretlen öngyilkos? Egy rend-
őr mintha felismerné, csütörtök 
délután beszámíthatatlanul ittasnak 
látta, biztos búcsúzott az élettől, 
igy készült a halálba. 

Búcsúlevelet senkinek nem irt, 
ismertetőjele csupán két arany 
szemfog, metszőfogai porcellánból 
készültek, kalapja Rakity Mátyás 
bácsalmási kalaposmester készít-
ménye, zsebkendőjében T. A. mo-
nogram. Zsebében két kulcsot ta-
lállak, vértől ázott pullovere feliér 
volt. 

Megjött a kocsi, a holttestet óva-
tosan beemelték, a tömeg lassan-
kint szétszéledt. Nem volt, aki meg-
sirassa az ismeretlen tragédiáját. 
Délben már közömbösen beszélték 
az arrajáróknak, mitől piros az 
aszfalt. 

Csupán egy feketefoltos fehér 
kutya szűkölt keservesen a sínek 
mentén. . . 

Újjáépítik a 
A Lánchíd újjáépítése érdekében 

országos akció indult, amelynek si-
kere érdekében Dénes Ijpó polgár-
mester a következő felhívást bocsá-
totta ki a város polgáraihoz. 

1949 november 20-án lesz 100 éve, 
liogy a budapesti Lánchidat, Széche-
nyi reformtörekvéseinek e legna-
gyobb technikai alkotását átadták a 
forgalomnaK. A hid annakidején nem-
csak Pest és Buda tényleges egye-
sítését jelentette, hanem mindvégig 
megmaradt, az egész világ szakértői-
nek véleménye szerint, a világ egyik 
legszebb hídjának. 

Gerő Ernő közlekedésügyi minisz-
ter. tudatában a »Nemzet hidja« tör-
ténelmi és érzelmi jelentőségének, a 
100 éves forduló napjára, tehát 1949 
november 20-ára tűzte ki az újjá-
építendő hid Újból való forgalomba-
helyezését. A Láncliid helyreállítása 
nemcsak a főváros, hanem az egész 
ország újjáépítésének szimbólumát je-
lentené, Az átépítés hajszálra á fel-
robbantás előtti, tehát az eredeti al-
kotás minden hagyományos és mű-
vészi szépségét megőrző alakjában 
történik. A költségek kereken 30 
mil l ió forintra becsülhetők, amely 
összeget a kormányzat részben a Jő-

PELLENGÉR 
A reakció' egy pillanatra sem 

nyugszik és a maga résziéről 
mindent elkövet, hogy a békés dol-
gozókat állandó nyugtalanságban 
tartsa. Igy a száraztésztagyárak üzem-
behelyezéséért indított akció irányá-
ban í s bizalmatlanságot igyekszik kel-
teni. Városszerte azt a hírt terjesz-
tik, hogy a fogyasztók nem kapnak 
lisztet, hanem makarónit. Felesleges-
nek tartjuk megjegyezni — tegnapi 
híradásunk után , mennyire csak 
Zavarlkeltés ez a híradás. 

Balogh páter szegedi szócsöve, 
melyről az olvasók megtévesztése 

érdekében lekerült a páter neve, 
mint nchi jó cégér, tudatosan igyek-
szik kereskedőinkben a demokrácia 
irányában ellenérzést kelteni. A Sze-
gcdi Il irlap is leközölte a burgonyá-
éi látás zavartalansága érdekében ho-
zott rendelkezést. A híradás címéül 
azonban ;>A kereskedelmet kizárták 
a burgonyaszállibásból« rímet adta. 
A szövegben azután szóról szóra meg-
hazudtolja a rímet. Egyet azonban 
elért, hogy a kereskedőkben okta-
lanul felébresztette a gyanút. Ezt ugfl 
hívják: rémhírterjesztés, ami üldö-
zendő cselekmény. Csak kibújik, lia 
nem ís a szög, de a páter in trikója 
a demokrácia ellen. 

Biztos ur engedjen el, 
megfizetek érte 

Kovács Antal csengelei lakos a jár-
dán kerékpározott. Észrevette egy 
rendőr és a figyelmeztetés után iga-
zoltatta. Személyi adatait nem tudta 
kellőképpen igazolni, elő kellett állí-
tani a rendőrségre. Kovács az uton 
könyörgésre fogta a dolgot: >Biztos 
ur, engedjen ei, megfizetek érte. — 
mondotta. Ezekután természetesen 
nemcsak a kerékpározásért, hanem 
a vesztegetés kísérletéért is eljárás 
indul ellene. 

Alkalmi vfifebő* szármázd 

cukordoboz, evő-Ezüst tálcák, 

eszközök 

meglepő ofcsó árban 
14 karátos arany karika-jegygyű-
rűk minden súlyban. 

FISCHER 
ékszerész, Szeged, Klauzál-tér 3. 

VIGAIJó TERMEIDEN TÁNC! 
Békebeli vacsorák. Társas és csa-
ládi összejövetelek. — Hangulati 
reggel 4-ig. 1 

U j t á n c i s k o l a 
nyílik szepi. 14-én 8 órai kezdettel 

ö s s z t á n c 
keretében Kálvária u. 41. sz. alatt. 
Minden csütörtökön és vasárnap zene-
est. Tanfolyam kezdete szept. 30-án. 

B. Rózsa Lili oki. tánctanító. 

varos és az öt nagy vidéki város 
társadalmának segítségével gondol fe-
dezni. Budapest, Debrecen, Miskolc 
és Szombathely szeptemlier 15-én és 
16-án, Szeged és Pécs 20-án és 21-én 
rendezi meg a gyűjtési akciót 

MEGHÍVÓ 
A Délvidéki Bőripari Beszerző. 

Termelő és Éri ékesítő Szövet-
kezet folyó évi szeptember 
21-én,. vasárnap délelőtt 9 óra-
kor az ipartestületben tartja 

alakuló közgyűléséi, 

melyre a részjegyzőket tiszte-
lettel meghívják. Alapilók. 

Száraz J ^ . £ | Z £ 1 I 

la. jugoszláviai 

b ü k k hasáb-tüzifa 

barnaszén ismét kaphaló 

F o o o n 
fatelepeken: Moszkvai (BerBni)-
kórut 33 és vasasszentpéler-»tca 
4. - Teteüon: »20. 


