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Május elseféiöl kezdje 
a lateóte iiszelilc a viszdijat 

1 lakbérek, négy százalékkal emelkedtek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A május 
elsején életbelépő uj lakásrendelet vaskos meg-
lepetést tartogat a lakók számára. Az uj lakás-
rendelet értelmében ugyanis azokat a közüzemi 
dijakat, amelyeket 1917-ben életbeléptetett rende-
let értelmében a házigazdák fizetlek, a jövőben a 
lakóknak kell fizetni. 

Szegeden ilyen közüzemi pótdij volt eddig a | 

vizdij, amelyet a múltban mindig a házigazdák 
fizettek. Az aj lakásrendelet e pótdíjat most a 
lakókra hárítja át. 

Az uj lakásrendelet értelmében tehát Szegeden 
május elsejétől kezdve a lakbérek négy százalék-
kal emelkednek, mert négy százaléknyi az az 
összeg, amelyet eddig a házigazdák a lakbér ösz-
szege után mint vizdijat fizetlek. 

Két autó súlyos összeütközése 
a Kelemen-uccában 

Az egyik soffőr agyrázkódást szenvedett 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfő reg-
gel hat óra tájban az Aradi-ucca és Kelemen-
ucca sarkán két autó egymásnak rohant. Az ösz-
szeütközés olyan erős volt, hogy az egyik autó 
felfutott a gyalogjáróra és kidöntötte a gázlám-
pát. Az autóban utasok nem ültek és igy sza-
rén cséré emberéletben kár nem esett. Mindkét 
»utó azonban megsérült. 

Az egyik autó soffőrje, Halász Jenő az össze-

ütközés után betért a László-féle autógarázsba. 
Megvizsgálta autóját, majd nemsokára rosszullét-
ről panaszkodott, Halász Jenő állapota a déli 
órákban annyira rosszabbodott, hogy kihívták a 
mentőket, akik beszállították a közkórházba. Itt 
kitűnt, hogy Halász agyrázkódást szenvedett 

Az ügynek bűnügyi folytatása lesz. a másik autó 
soffőrje ellen eljárás induL 

Sszász RislaUási épit Sszegeden 
a 7ársadlalombisiiositó, 

3a a város ingyen engedi ái a Tasc&ler-ielelc fiárom-
negyedrésssét 

A tervek szerint még ebben az évben megkezdik az építkezést 
(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-

molt a Délmagyarország arról, hogy Huszár 
Károly szegedi látogatása alkalmával szó volt 
az Országos Társadalombiztosító Intézet sze-
gedi lakásépítéseiről is. A polgármester fel-
ajánlotta az OTI-nek a Kálvráia-uti Taschler-
tclek háromnegyed részét, ha erre három 
olyan kislakásos bérházat épit, mint amilyent 
a negyedik negyedre a város épit. A terv 
tetszett a Társadalombiztosító elnökének, aki 
közölte a polgármesterrel, hogy ebben az ügy-
ben javaslatot (erjeszt a népjóléti miniszter 
elé és ha a miniszter is hozzájárul, akkor még 
ebben az évben megkezdik a három bérház 
építését. Ennek azonban az a feltétele, hogy 
a város a szükséges telkeket ingyen engedje 
át az intézetnek. 

A polgármester most hivatalos értesitést ka-
pott az OTI elnökségétől, amely arról értesiti 

a város közönségét, hogy a népjóléti »minisz-
ter hozzájárult a tervezett munkásbérházak 
felépítéséhez, mert ő is arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy az intézet vagyonának leg-
gyümölcsözőbb és legbiztonságosabb elhelye-
zését jelenti az ilyen építkezés. Huszár Ká-
roly éppen ezért közgyűlési határozatot kér 
arról, hogy a város a Taschler-telket ingyen 
átengedi az intézetnek, amely ebben az eset-
ben még ebben az évben megkezdi az épít-
kezést, amelynek jelentősége nemcsak abból 
áll, hogy munkát ad a szegedi vállalkozók-
nak és iparosoknak, hanem abból is, hogy 
körülbelül száz egy- és kétszobás lakással 
gyarapítja a szegedi lakásállományt. 

A polgármester Huszár Károly értesítését 
bejelenti a közgyűlésnek, amely minden bi-
zonnyal hozzájárul a Taschler-lelek átenge-
déséhez. 

Küzdelem 
a tüdővész szegedi pusztítása ellen 

Vasárnap megalakult a gümőkor ellen védekező szegedi egyesület 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
gümőkór ellen védekező szegedi egyesület va-
sárnap délelőtt a városháza közgyűlési ter-
mében tartotta meg alakuló gyűlését. A nagy-
fontosságú gyűlésen megjelent dr. Aigner Ká-
roly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, dr. Darányi Gyula, dr. Berecz János 

és Jertey Endre egyetemi tanárok és sokan 
a közegészség ügye iránt érdeklődők közül. 
A gyűlést dr. Kószó István nyitotta meg és 
rámutatott arra, hogy a tüdővész milyen 
pusztításokat okoz a lakosság körében. Ma-
gyarország a tüdővész legerősebb fészke. En-
nek oka főként abban rejlik, hogy anyagiak 
hiányában nem tudjuk foganatosítani azokat 
az intézkedéseket, amelyek a tüdővész meg-
előzésére és elhárítására szükségesek. Amikor 
1882-ben Koch Róbert a tüdővész baktériu-i 
mát felfedezte, azt hitte, hogy a tüdővészt 
sikerült leküzdeni. A nép tudatlanságán és 
konzervativizmusán azonban minden ilyen irá-
nyú kísértete hajótörést szenvedett. 

hn^ztkléhrrt arra kérte a nwsififentei 

ket, hogy minden erejükkel támogassák ezt 
(íz egyesületet, amely a lüdővész leküzdéséi 
tűzte ki céluL 

Dr. Kováls Ferenc egyetemi magántanár az 
egyesület alapszabályait ismertette és vázolta 
az elmúlt negyven év meddő történetét, ami-
óta Szegeden társadalmilag. is foglalkoztak a 
tüdővész leküzdésének problémájával. 

Dr. Darányi Gyula egyetemi tanár statisz-
tikai adatokkal világilotta meg a jelenlegi 
helyzetet." Bizonyította, hogy egyedül Szegeden 
évente WO ember válik a tüdővész áldozatává, 
ami azt bizonyítja, hogy Szeged tűzfészke a 
gümőkőrnak. 

Ezután megválasztották a tisztikart Véd-
nökökké Vass Józsefet, Klebelsberg Kunót, 
lemond Harmsivorlhot választották meg, disz. 
elnökökké dr. Aigner Károlyt és feleségét, dr. 
Kószó Istvánnét, őrgróf Pallavicini Alfonzot, 
Somogyi Szilvesztert és Várhelyi Józsefet. El-
nökök lettek dr. Darányi Gyula és dr. So-
mogyi Szilvwsaterné. Főtitkár dr. Kováls Fe-
reucr .MegnUasztoMaJj, xnéa pjintRgy- «90 isr. 

I f i n 
tabletták 

& meghűlés első jeleinél é*< 
reumatikus fájdalmaknál. 

Minden gyógyszertárban kaphatók. 

bői álló választményt is. 
Dr. Bereczk Péter orvos felszólalásában a 

gyakorló orvosok bevonását sürgette, mig 
dr. Debfe Péter kórházi igazgató-főorvos a 
közkórház tüdővész elleni munkálkodását is-
mertette. A közgyűlés ezután behatóan fog-
lalkozott azzal a kérdéssel, hogy a tüdővész 
elleni mozgalmat a közönség körében hogyan 
lehetne minél szélesebb keretek között pro-
pagálni. 

„Nem érdekli 
a szülőket, miként lehetne 
a gyermeknek kevesebb 

vergődéssel tanulni" 
Gáspár tanitó elmaradt előadása és heves 

szónoklata a Belvárosi Moziban 

(A Délmagyarország munkatársától.') Liszt Fe-
renc, aki nemcsak nagy komponista és nagy zon-
goravirtuóz, hanem szellemes ember is volt, egy 
oroszországi városban, amelyben még félig sem 
telt meg koncertjére a terem, odaállt a közönség 
elé, megköszönte annak a kevés embernek, aki 
megjelent, hogy érdeklődtek művészete iránt és 
nemcsak visszaadta a jegyek árát hanem meghívta 
az egész hallgatóságot szállodájába vacsorázni. 
Fényesen megvendégelte őket vacsora után pedig 
elkezdett zongorázni és a leggyönyörűbb hang-
versenyt nyújtotta vendégeinek. 

Ha nem is éppen hasonló arányn szegedi eset, 
de a keret hasonlósága juttatta eszünkbe a tör-
ténetet. 

Vasárnap délelőtt a MANSz rendezésében peda-
gógiai előadást hirdettek. Előadója Gáspár Dezső 
tanitó lett volna, aki érdekes számtantanitási metó-
dusával szerzett nevet. Az idő már előrehaladt, 
a Belvárosi Moziban azonban alig husz ember 
lézengett még, az is a hallban várta a fejlemén 
nyeket 

Ekkor kiállt Gáspár tanitó az emelet erkélyére 
és beszédet intézett a közönséghez. Bejelentette, 
hogy az előadást nem tartja meg, mert a képek 
vetitésébez szükséges gép üzembeállítása is többe 
kerül, mint amennyit kitesz a belépési dijból egybe-
gyűlt összeg. Szégyene a szülőknek, folytatta beszé-
dét, hogy nem érdekli őket, miként lehetne a 
gyereknek kevesebb vergődéssel tanulni. Ezután1 

megköszönte a jelenvoltaknak megjelenésüket és 
felszólította a pénztárt, hogy a jegyek árát fizesse 
vissza. 

A szomorú akkordokkal már-már zárulni látszó 
előadásba ekkor váratlan fordulat állt be. 

A lent álló hölgyek egyike lendületes szónok-
lattal fejezte ki bizalmát Gáspár iránt. Utána a 
második, harmadik hölgy szónokolt fel az er-
kélyre s a tanitó ur mindinkább enyhülő ara-
kifejezéssel szemlélte az alatta álló hölgycsoport 
lelkesedését. Végre a MANSz elnöknője felaján-
lotta az egyesület hivatalos helyiségét és felkérte 
Gáspárt vonuljon a közönséggel oda az előadást 
megtartani. Gáspár a kérlelésnek engedett. 

— Ha megígérik — mondta, hogy legközelebbi 
előadásomra nagy közönséget verbuválnak, akkor, 
mehetünk. 

A tanitó ur lejött s a jelenvolt hölgyek nagyi 
örömére elvonultak a MANSz-ba, ahol rövid elő-
adását Gáspár megtartotta. 

Törvényesen védlegyezett 

garantá l tan megbízhat« mlnöSégU 

„saját kikészítésű 
pamut kelengye vásznaink" 

országos bevezetésére szállítunk 
fogyasztók részére 2 3 » méteres végekben, 

postán, bérmentve, utánvéttel, 

P 1*45 méterenként 
A mer- nem felelőért a pénzt vis«raküld)flk. 

Mautner Vászonáru Lerakal 
B133 B u d a p e s t , VI., Hévay u. 1. 


