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A Társadalombiztosító 
közgyűlési választásainál a munkavállaló 
kategóriákban fölényes győzelmet arattak 

a szociáldemokraták 
A szavazással eldöntőit mandátumokból 140-et a szocialisták, 99-et a blokkisták 

szereztek 

Budapest, május 16. Az országos Társada-
lombiztosító Intézet választásainak eredményét 
csütörtökön délután 5 órakor hirdette ki Hu-
szár Károly elnök. 

A közgyűlési tagságoknál: -i 
a gyári munkaadók közép ipari csoportjánál 

a Nemzeti Blokk kapott 1608 szavazatot és 17 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 701 sza-
vazatot és 7 mandátumot; 

a kézműipari munkaadók csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 15.429 szavazatot és 
21 mandátumot, a szociáldemokrata párt 6972 
szavazatot és 10 mandátumot; 

a háztartási munkaadók csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 21.361 szavazatot és 7 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 7558 
szavazatot és 2 mandátumot; 

a munkások, általános csoportjánál a Nem-

zeti Blokk kapott 49.232 szavazatot és 35 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 159.710 
szava7a'ot és 113 mandátumot, a Hackspacher-
párt 7094 szavazatot és 5 mandátumot; 

a munkások, bányaipari csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 1627 szavazatot és 1 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 1282 
szavazatot és 1 mandátumot; 

a tisztviselők csoportjánál a Nemzeti Blokk 
kapott 15.192 szavazatot és 11 mandátumot, a 
szociáldemokrata párt 7684 szavazatot és 5 
mandátumot; 

a háztartási alkalmazottak csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 13.091 szavazatot és 7 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 4590 
szavazatot és 2 mandátumot. 

Budapesti kerületi választmány} 
a gyári munkaadók középipari csoportjánál 

a Nemzeti Blokk kapott 610 szavazatot és 3 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 498 sza-
vazatot és 2 mandátumot; 

a háztartási munkaadók csoportjánál a Nem-

zeti Blokk kapott 7864 szavazatot és 1 man-
dátumot, a szociáldemokrata párt 4278 sza-
vazatot és 1 mandátumot; 

a kézműipari munkaadók csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 4187 szavazatot és 3 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 3340 
szavazatot és 2 mandátumot: 

a munkások csoportjánál a Nemzeti Blokk 
kapott 19.050 szavazatot és 4 mandátumot, a 
szociáldemokrata párt 97.712 szavazatot és 20 
mandátumot, a Hackspacher-párt 5236 sza-
vazatot és 1 mandátumot; 

a tisztviselők csoportjánál a Nemzeti Blokk 
kapott 2463 szavazatot és 2 mandátumot, a 
szociáldemokrata párt 664 szavazatot és 1 
mandátumot; 

a háztartási alkalmazottak csoportjánál a 

Nemzeti Blokk kapott 4779 szavazatot és 1 
mandátumot, a szociáldemokrata párt 2598 
szavazatot és 1 mandátumot; 

A következő mandátumokat egyhangúlag a 
Nemzeti Blokk kapta: gyári munkaadók nagy-
ipar 13, kézműipari munkaadók, építőipar 2, 
kereskedelmi munkaadókj kereskedők 1, ke-
reskedelmi munkaadók, kiskereskedők 1, ke-
reskedelmi munkaadók, szabadfoglalkozá-
súak 2, 

Szegeden is megkezdődött az akció, 
Siogy az iskolákban kötelező legyen a „tejtizórai 

Hatszáz gyermek ingyen kapna tejet — Dr. Éber Ernő nyilatkozata 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön 

Szegedre érkezett dr. Éber Ernő gazdasági taná-
csos, az országos tejpropaganda bizottság elnöke, 
hogy Szegeden megalapozza a »tejfront« szervezetét. 
A Dclmagyarország munkatársa felkereste Éber 
Ernőt és megkérte, hogy ismertesse a tejpropa-
ganda bizottság működésének célját és eddigi 
eredményeit. Éber Ernő kérdéseinkre a követ-
kezőket mondotta: 

— Ez a bizottság tulajdonképen egy minisz-
terközi bizottság, amelyet a földmüvelésügyi és 
a népjóléti miniszter hivott életre. A bizottság 
elnöke Mayer János földművelésügyi miniszter, 
Vass József népjóléti miniszter pedig társelnöke. 
A programot a két minisztérium közösen dolgozta 
ki. Ennek a programnak a főpontja az, hogy az 
iskolákban bevezessük és kötelezővé tegyük a tej-
ivást. 

-- Célunkat; Budapesten és néhány nagyobb vi-
déki városban már szinte száz százalékig elértük. 
Budapesten valamennyi elemi és középfokú iskolá-
ban már tejet tízóraiznak a növendékek, neveze-
tesen Győrött, Szombathelyen, Sopronban, Eger-
ben, Nyíregyházán, Szolnokon is. Debrecenben 
most kezdtük meg a propagandát és most Szege-
den is megkezdjük. Budapesten január elseje óta 
isznak tejet az iskolás gyermekek a tizórai szü-
netekben. Hogy milyen szép eredményeket érünk 
el, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
decemberben meg csak egy budapesti közepisko-

MWWMWNWÍVft »OflWOaOft^WffWfHMIWfMMMWCWMM^ 

N ö t n a o d e l l k a l a D o k 

i í 

Iában vált rendszeressé a tej tizórai, addig május 
elsején már 236 iskola tette magáévá gyakorlatilag 
is programunkat, még pedig 180 elemi iskola és 
56 középiskola. Ma Budapesten 42.500 gyerek 
iszik minden délelőtt tiz órakor két-két' deciliter 
pasztörizált tejet. 

— Arról, hogy a tejivás egészségügyi szempont-
ból mennyire hasznos, felesleges beszélni. A taní-
tók és tanárok megfigyelése szerint azonban en-
nek a tejivásnak pedagógiai szempontból is nagy 
jelentősége van. A gyermekek türelmesebben hall-
gatják az előadásokat, az éhség még a legszegé-
nyebb gyermekek figyelmét sem tereli más 
irányba, mert azok a gyerekek, akiknek nem lenne 
pénzük különben tízóraira, ingyen kapják minden 
nap a két-két deci tejet. Ez az ingyentej nem je-
lent anyagi megterhelést senkire, Budapesten pél-
dául az iskolák tejjel való ellátását központilag 
szervezték meg. A tejszállitókkal ugy egyezlek 
meg, hogy a tejet a rendes napiárakon szállítják, 
de a szállított tejmennyiségnek husz százalékát 
ingyen adják. Az iskolásgyerekek husz százaléka 
tehát ingyen kap kifogástalan minőségű, jó, tisz-
tán kezelt tejet, zárt kétdecis palackokban. Min-
den gyerek kap a tejhez egy-egy szalmaszálat 
is. Ennek a szalmaszálnak kettős jelentősége van. 
Az egyik az, hogy a gyerekeknek mulatságot, szó-
rakozást jelent a szalmaszálon keresztül való tej-
szörpölés, a másik pedig az, hogy a tej tápláló 
ereje igy, lassan fogyasztva sokkal nagyobb, mint-

a legújabb színeikben és formákban a legolcsóbban kaphatók 
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ha egyszerre hajtanák föl a gyerekek az egész 
adagot. 

— Bécsben már két eszte ideje bevezették az is-
kolákban a tejivást, de a mi rendszerünk jobb, 
mert Budapesten legalább, elértük, hogy az iskola-
kötelesek ötven százaléka fogyaszt ma már tejet, 
ezzel szemben Bécsben 25.000 tanulógyerek kö-
zül mindössze tizenháromezer. Ha sikerül Szege-
den is a tejpropaganda, akkor Szeged város hat-
ezer iskolaköteles gyereke közül a legrövidebb 
időn belül legalább háromezer gyerek fog tejet 
tízóraizni és minden nap legalább hatszáz gyerek 
kap ingyen tejet. 

Elmondotta még Eber Ernő, hogy Budapesten 
a város tanácsa szinte kötelezőleg rendelte el min-
den városi iskolában a rendszeres tejfogyasztást. 
Az iskolaigazgatók egyrésze eleinte idegenkedett 
ettől az újítástól, de később mindenki belátta a 
tejivás nagy hasznát és jelentőségét. 
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csoda Olcsón óriás! -Választékban 

Pollák T e s í v é r e k n é l 
Cseüonlcs ucca és Széchenyi tér. 

Megalakul 
a Szegedi Fészek Klub 
(A Délmagyarország munkatársátólJ Szeged 

amelynek társadalmi és közélete már régen 
túlnőtt a sablonos vidékiesség keretein, külö-
nösen az utóbbi évek szellemi életének fej-
nösen az utóbbi érek szellemi éleiének olyan 
egyesülést, amelyben minden másra való te-
kintet nélkül mindazok tömörülnek, akik 
a szellemi élet bármely területén alkotnak, 
vagy munkálkodnak. A hiány egyre érezhe-
tőbb lett és ez a magyarázata, hogy az elmúlt 
hetekben egyre jelentékenyebben bővülő moz-
galom indult, amelynek célja volt megalakí-
tani a Szegedi Fészek Klubot. 

Ez a mozgalom csütörtökön fontos állomás-
hoz ért el. Dr. Pálfy József tanácsnok, szín-
házi intendáns elnökletével ugyanis délután 
öt órakor a városházán népes értekezlet ült 
egybe, hogy megbeszélje a megalakulás lehe-

1 tőségét, financiális és jogi föltételeit és egyéb 
J módozatait. A megbeszélés eredménye gya-

nánt egyhangúlag az a vélemény alakult ki, 
hogy a klubot föltétlenül meg kell alakítani,, 
még pedig a legrövidebb idő alatt és első 
alkotásul a lehetőséghez képest már az idén' 
— az előjelek szerint junius első felébeű — 
föl kell állítani a Tiszán a szegedi irók, hírlap-
írók, zenészek, képzőművészek, színészek és 
mindazoknak a tiszai klubházát, akik akár 
állásuknál, akár más életkörülményüknél 
fogva fontos szerepet töltenek be a szegedi 
szellemi életben. A klub és a tiszai csónakház 
fölállításának financiális feltételei biztosítot-
taknak látszanak, a megalakulás és egyéb 
előkészítő munka elvégzésére az értekezlet 
bizottságot küldött ki, amelynek tagjai 
dr. Pálfy József elnökletével Balogh Ist-
ván, Bárányi János, Fenyő Lajos, Móra Fe-

renc, Pásztor József, Tarnay Ernő, Tonelli 
Sándor és Wenner Sándor. Az alapszabályok 
elkészítésére dr. Dettre Jánost és dr. Szekerkc 
Lajost kérte fel az értekezlet. 

Az értekezleten általános vélemény gyanánt 
alakult ki, hogy az uj klubra áldásos szerep 
vár abban, hogy a klubélet fesztelen keretei 
között közelebb hozza egymáshoz mindazokat, 
akik a szellemi élet legkülönbözőbb ágaiban 
tevékenykednek és akik eddig egymástól meg-
lehetősen szeparáltan és távol éltek. Az uj 
klub tagjai közé. fogja sorozni a szegedi közélet 
ismert vezető egyéniségeit és közre fog mű-
ködni Szeged művészi, irodalmi és kulturális 
életének emelése és csiszolása érdekében s 
hallatni fogja szavát mindannyiszor^ valahány-
szor jelentős ügyekben szükségesnek fog lát-
szani a szellemi erők tömörülése. Természete-
sen nagyjelentőségű társadalmi és kari szem-
pontok is irányadók. Az előkészítés munká-
latai most már fokozott erővel folynak, a 

.; klub megalakulása és működése iránt már is 
általánosan nagy az érdeklődés, pedig nyilvá-

! nosságra eddig egy sor sem került róla. A 
í megalakulás legfeljebb két-három hét múlva 
1 történik mea. 


