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lesznek mindenképen, hogy már az alakuló 
közgyűlés előtt is kellőleg terjesszék a femi-
nista eszméket. A fölhívás kész szövegét föl 
is olvasta áz előadó, mely nagy tetszéssel 
találkozott. 

A program kereteit már mostan megbe-
szélték. Különböző bizottságokat alakítanak. 
Az egyik a tanácsadó bizottság, amelynek az 
lesz a föladata, hogy gyakorlati tanácsokat 
adjon nőknek, akiknek erre szükségük van. 
A bizottságnak lesznek hivatalos órái, mi-
kor mindenkinek, aki hozzá fordul, megvizs-
gálja az ügyét és tanácsot ad. A program-
ban fölvették az anya- és csecsemővédő bi-
zottságát, hogy a szegényebb sorsú anyákat 
támogassa és segítségére legyen. Továbbá 
a pedagógiai bizottságot, amely az iskolába 
járó gyermekek szüleivel tartja majd fent 
az érintkezést. Politikai bizottságot is fognak 
majd alakítani, mely figyelemmel kiséri az 
aktuális politikai eseményeket, arról és azzal 
kapcsolatban a jogról is előadást tartanak, 
mert ezt ismerik a nők legkevésbé. A bizott-
ság azonban nem fog aktiv részt követelni 
a nőknek a politikában. Ezenkívül foglalkoz-
nak majd a munkások társadalmi helyzeté-
nek javításával és a munka egyenrangú meg-
osztását kívánják. Sőt lesz mozi-bizottság 
is, amely a mozi cenzúráját fogja követelni, 
mert a mozi mostani működésének keretében 
nem felei meg a nevelés céljainak. 

Ennél a kérdésnél Turcsányi 'Imréné dr.-
né fölszólalt és azt javasolta, hogv ezt ne 
illesszék be a program keretébbe. Végleges 
döntés nem is történt. Majd 1 áttértek a 
könyvtár kérdésére. Engel Lajos né fölaján-
lotta, hogy az egyesületnek szívesen bocsát 
rendelkezésére a könyvtár részére megfelelő 
helyiséget és olcsó termet. Domokos László-
né célszerűbbnek tartja, ha a könyveket ki-
osztják a tagoknak és aztán vita-délutánt 
tűznek ki, melyen mindenki beszámol arról, 
amit olvasott. Az értekezlet ehhez a javas-
lathoz hozzá is járult. 

A feminista egyesület programjába tar-
tozik még az előadó előterjesztése szerint a 
családi kérdés és általában a nők helyzete. 
Vajda Béláné fölemlítette itt, hogy a női 
tisztviselőket is bele kellene vonni az egye-
sületbe. Szegeden éverikint 70 leány végzi a 
kereskedelmit, akikből aztán leginkább hi-
vatalnoknő lesz. Ezek nagyban előmozdíta-
nák az egyesület fejlődését. Erre vonatkozó-
lag Kárász Józsefné megjegyezte, hogy a 
tisztviselőnőknek megvan az egyesületük, a 
Nőtisztviselők Egyesülete, de mindenesetre 
lépéseket fognak tenni abban az irányban, 
hogy ezt az egyesületet is belevonják moz-
galmukba. 

Azután az előadó azt proponálta, hogy 
már most állapodjanak meg az egyesület ve-
zetőségének személyeiben. Az értekezlet a 
következőket jelölte a tisztségekre: Elnök 
Jóny Lászlóné. Ügyvezető alelnök Turcsányl 
Imréné dr.-né. Alelnök Bödöné Trinksz Pau-
la. Titkár Kárász Józsefné. Jegyző Erdélyi 
Jenőné dr.-né. Ellenőr Vig Sándorné. Pénz-
táros Juhász Erzsike. Könyvtáros Apor An-
na dr. Ügyész Pap Róbert dr. A jelölés után 
az értekezlet véget ért. 

Az értekezleten a következők voltak je.-
len: Apor Anna dr., Beregi Béláné, Bödőné 
Trinksz Paula, Csányi Lászlóné, Domokos 
Lászlóné dr.-né, Engel Lajosné, Erdélyi Je-
nőné dr.-né, Fleischman Paula, Jóny László-
né. Juhász Erzsike, Kárász Józsefné, Krau'sz 
Bella, Kovács Antalné, Kukay Józsefné, Sza-
bó Gyuláné, Szivessy Lehelné dr.-né, Tur-
csányi Imréné dr.-né. Vajda Béláné, Vadász 
Jánosné dr.-né, Vig Sándorné. 

Qn ugy pazarolja a pénzét!! 
mint aki a gyertyát mindkét végén ég ti, 
ha nem olyan v i l lamos izznkörtékgf hasz-
nál, mely a legújabb módszer szerint készül, 
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaré 
gosak. — Minden egyes izzókörte saját 
cégemmel v a n ellátwa. 
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Az eszményi nivó 
hátrányairól. 
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(5.) Azt talán mondanom sem kell, hogy 
Szegeden a túlságosan sok pincei aikást, — az 
eszményi nívónak — köszönhetjük. Mindnyá-
jan nagyon jél tudjuk, hogy közvetlenül a 
reconstructió után épült házak, földszinti 
helyiségei, az utcák utólagos feltöltése ré-
véin, a föld alá kerülték, hogy azoknak az 
lUtoaifelőLi falai molst földdel érintkeznek, 
mely azokat folytonosan nedvesiti és hogy a 
nedves, mély utcasor felől is csak nedves 
levegő árad be azokba. A korábban egészsé-
ges-, jó lakások, igy lesznek elóbb-utöbb 
mind nedves, egészségtelen pinceiakásokiká. 
Melyek azután egymás utón mind' a beteg-
ségek tanyájává válnak, annál is inkább, 
mert oda szorul — az olcsó lakást kereső 
— szegény nép, akik télen át, még ha akar-
nák, sem bírják szellőztetni, földalatti laká-
sukat. 

Az eszményi nívónak köszönhetjük to-
vábbá azt iis, hogy most már a legújabb, leg-
modemabb házak alá is kénytelenek — a jö-
vedelmezőség végett — olyan alagsort épí-
teni, melynek padlója mélyen a járda alá 
ikerül. Igaz, hogy ezeket többnyire eltiltják 
rendes lakásul használni, de oda utalják a 
műhelyeket, a hová rendszerint sokkal több 
egyén szorul, mintha közönséges lakás len-
ne. Az ilyen műhelyekben szorongó szegény 
iparos azután, már hatósági engedéllyel szív-
hat ja magába, az ott könnyen tenyésző csi-
ráit a betegségeknek. 

Igazán nagyon furcsáin hangzik tehát az 
a kívánság, hogy az ilyen modernnek cxuifolt 
alagsorok létesithetése kedvéért ragaszkod-
junk továbbra is az eszményi nívóhoz. 

Az- imént előadottakból következik az 
is, hogy mélyen a föld alatt lévő talajvíz az 
egészségre káros nem lehet, hanem osak »z a 
viz rontja az egészséget, mely a pincékben 
felüti magát, mely behatói a falaikba, vagy 
amely az udvarokon megreked. Tehát első-
sorban az a viz, mely a szökött vizekből 
ered, illetve amelyet a nivó eredményez; 
mert ezek már szennyesek, illetve a talaj fel-
színén lévő állati hulladékokat e közben, mi-
kor a talajba beszivárognak, részben maguk-
kal is viszik, főleg pedig, mert ezek a vizek 
nedvesítik a pincéket és a falakat, valamint 
a talajnak azt a felső kérgét, hol bacilusfész-
kek leginkább keletkezhetnek; különösen 
olyankor, mikor a szük advarokat, még .magas 
falaik is körülveszik és elzárják a nap jóté-
kony sugaraitól és levegőjárásától. 

iNagy-on szomorúan hangzik téhát — az 
eszményi nívóért kardoskodó — azon érv is, 
hogy a magántelkek feltöltése nem sokba ke-
rül akkor, ha a telek legnagyébb részét be-
építik és ha kis udvart hagynak, mert ilyen-
kor a falak alapjaiból sok föld kerül ki. Saj-
nos, ez a belváros több uj épületénél már 
tényleg igy vau, de ennek ne örüljünk, mert 
a magas falakkal körülövezett, parányi kis 
udvarok, mind a betegségeket szülő csirák 
tanyáját szaporítják. 

Isten óvja Szegedet, hogy — a szeren-
csétlen eszményi nivó kedvéért — még a kül • 
városokból, sőt talán még Újszegedről is ha-
marosan száműzzék a tág udvarokat, meg a 
kerteket. — Hogy Újszegedre is reá erőltes-
sék az eszményi nivót — az építkezés oknél-
küli megdrágítását és egyéb most leirt hát-
rányokat — állítólag a későbbi csatornázás 
érdekéből, holott már meg is van állapítva, 
hogy Újszeged szennyvizeit — a végleges 
rendezéskor — már nem fogják a Tiszába ve-
zetni. E végből tehát semmiféle feltöltésre 
sincs szűkség. 

.Az imént előadottakban azt hiszem, bő-
ségesen kimutattam az eszményi nivó ere-
dendő bűnét, melyek mind abban csúcsosod-
nak ki, 

hogy az eszményi nivó céltalan, hiába-
való és a közegészségre kiáltóan káros! 

Ha ehez még hozzávesszük, hogy az mily 
roppant sok költséget emészt föl az ugy a 
közköltségből, mint az egyes házigazdák zse-


