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SszékJ&áxai vásárolnak 
a sstegedi J&ásHulafdonosolc 

A Háztulajdonosok Egyesületének közgyűlése tix pontban 
foglalta a őázlulafdonosok kívánságait 

(A Oélmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Háztulajdonosok Egyesülete vasárnap 
dóWótt tartotta rendes évi közgyűlését a város-
háza közgyűlési termében, amely szorongásig 
megtelt az érdeklődő tagokkal. Dr. S z é l i 
Gyula elnöki megnyitójában arról beszólt, 
hogy másidóben ilyenkor már városszerte épít-
kezési állványok hirdették a munka megindu-
lását, építkeztek, tataroztattak a háztulajdono-
sok, most azonban sehol sem látni a kőművesek 
állványait Szólt arról, hogy ma a házvagy on, 
mint nemzetgazdasági tényező, nem részesül 
a megérdemelt megbecsülésben. 44—45 százalé-
kos közterheket viselnek a háztulajdonosok, 
akiknek a helyzetűk, szerinte cseppet sem 
irigylésreméltó. Végűi annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a közeljövő meghozza a 
várt enyhülést is a háztulajdonosok számára. 

A titkári jelentést dr. S i n g e r István ügy-
véd ismertette. 

— Az 1933. év az osztály háztulajdonosaira 
a megpróbáltatások éve volt, — mondja többek 
között a jelentés. — Az általános gazdasági le-
romlás következtében a lakbérek tovább csök-
kentek s ha a csökkenés nem is érte el az 
1932. évbeli zuhanást, ennek okát nem a hely-
zet javulásában, hanem abban találjuk, hogy 
a bérek már az 1932-ik évben a békebeli nivó 
alá rohantak. Emelkedett a községi pótadó, a 
szükségadó és növekedett a háztulajdont ter-
helő szociális teher is. A súlyos gazdasági vál-
ság folytán a fizetni nem tudó bérlők száma lé-
nyegesen megszaporodott, de sajnálattal kell 
tapasztalni, hogy emelkedett n rosszhiszeműen 
nemfiwtő bérlők száma Is. E téren sokat könv-
nvitene a háztulajdonosokon a felmondási és 
lakkífiritésí eljárás egyszerűsítése, gyorsítá-
sa és költségmentesitése Ar üres lakások szá-
ma Szegeden elérte n kétezret, de a szükséglet 
mérvét meghaladó íakástermelés a mult évben 
sem srünt meg. 

Rámutat a jelentés a hitelviszonyok sulvos-
ságára fs és arra az eredményes munkára, 
amelyet ily sivár viszonyok közepette a sze-

gedi Háztulajdonosok Egyesülete végzett a ta-
gok érdekében. Végül megemlíti a jelentés, — 
amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, 
hogy a taglétszám folytonosan növekszik, ma 
már 1560 tagja van a háztulajdonosok egyesü-
letének. 

A zárszámadást, valamint a' költségelőirány-
zatot szintén elfogadta a közgyűlés és elhatá-
rozta, hogy a következő program mielőbbi meg-
valósítása érdekében inait erélyes programot: 

1. A városi házbérfillér és állami rendkívüli 
pótlékok megszüntetése. 

2. A házadónak 2 százalékkal alacsonyabb 
kulcsban való megállapítása a vidéken, mint 
a fővárosban. 

3. A vagyonadó, örökösödési és vagyonátru-
házási illetékek a házak valódi értékének nla-

Eulvétele mellett való kivetése és a 6 százalékos 
llami. valamint a másfélszázalékos vagyonát-

ruházási illeték leszállítása. 
4. Méltánvos elbánás az adóhátralékokban le-

vő háztulajdonosokkal szemben. 
5. Lakásgazdasági kamara felállítása. 
6. Állami és városi háztartásban legnagyobb 

takarékosság végrehajtása. 
7. Lnkásközvetités, bérbeadó lakások nyilván-

tartása, lakáskataszter felállítása. A lakásaikat 
bérfizetés nélkül eThagvők nyilvántartása. 

8. Uj házak építésénél a nagy kedvezmények 
megszüntetése, ezzel szemben n régi házak le-
bontásánál, átalakításánál megfelelő kedvez-
mény nyújtása. 

9. A függő kölcsönöknek HossznTejáratnvá 
való átalakítása, kamatok mérséklése. 

10. A iárda-, ntburkolási és csatornaépítési 
költségekhez a ház- és telektulajdonosok hoz-
zá »árulásának méltányos megállapítása. 

Többek hozzászólása után elhatározta a köz-
gyűlés. hogy a szegedi háztulajdonosság te-
kintélyéhez méltó, központi fekvésű egvesületi 
székházat vásárol. A szükséges tőke előterem-
tése végett az egyesület házalapot létesít és a 
tagoktól kölcsönt vesz fel. 

Békésen intéződött el az fOKSz 
és a kisrészvényesek ügyvédiének afférie 

'(A Délmaayarország munkatársától.") 
Beszámolt * Délmagyarorsfán arról a rá-
galmazás! perről, amelyet az TOKSz veze-
tősége Indított "dr. Kersch Ferenc ügy-
véd ellen. Ez a rágalmazás! per a felső-
városi cipőgyár körüli ügyekből keletke-
zett. A feljelentés szerint dr. Kersch, aki 
a kisrészvényesek ügyvédje volt, a végre-
hajtás alkalmával ezt n kijelentést tette: 
"»tízzel kellett volna mindjárt kezdeni és 
nem azzal, hogy az embereket becsap-
'fák«. A' vádlott ügyvéd részletes bizonyí-
tási kérelmet terjesztett elő, melynek a bí-
róság teljes egészében helyt adott. 

Dr. Lázár Ferenc íárásbirő hétfőre tűz-
te ki az érdekes per tárgyalását. Megje-
lent az IOKSz vezetősége részéről Wittin-
ger István igazgató, dr. Dietz László 
ügvész, dr. Kováts Ferenc cégvezető és 
Somogyi József főellenőr. Az IOKSz-ot 

egyébként dr. Szivessy Eehel képviselte. 
Az IOKSz vezetősége magával hozta az 
összes cipőgyári Könyveket, feljegyzése-
ket, az egész bizonyítási anyagot. Felvo-
nult a kisrészvényesek hét tanúja is. Tár-
gyalásra azonban nem került sor, mert a 
b'iró békítési kísérlete eredménnyel járt. 
A vádlott ügyvéd kijelentette, hogy az 
IOKSz kormánybiztosa az elégtételt élfo-
'fezését visszavonja. Ha az TOKSz, illetve 
annak vezetői sértve érzik magukat, a sér-
tésekért 'őket megköveti. 

Dr. Szivessy Lehel kijelentette, hogy 
Csak abban az esetben fogadja el az elég-
tételt, ha Jakabffy miniszteri tanácsos, az 
IOKSz kormánybiztosa az elégtételt elf-o 
gadja. Telefonon felhívta a kormánybiz-
tost, aki a 'békéhez beleegyezését adta. A 
nyilatkozattal végleg befejeződött a rágal-
mazás! per. 

Szeneden százezer ember közül 
200 hal meg évente tüdövészben 

Ismét megalakul! a güinőkor ellen védekező egyesület 

(A 'Délmagyarország munkatársától.) A 
Güniőkor Ellen Védekező Szegcdi Egye-
sület évekkel ezelőtt igen eredményes mű-
ködést fejtett ki. A mostoha anyagi viszo-
nyok miatt azonban az egyesület nem 
tudta működését folytatni éppen akkor, 
mikor a legnagyobb szükség lett volna 
rá, mert' a legsúlyosabb népbetegség: a 
tüdővész soha n^m tapasztalt arányokban 
íjuszUt Szegeden. Az egyesület régi tagjai 

most elhatározták hogy ismét életre hív-
ják a Gümőkór Ellen Védekező Egyesüle-
tet és hétfőn este a belgyógyászati klini-
ka előadótermében közgyylést liivtak ösz-

A közgyűlésen, amefyen a szegedi sze. 
egyetem orvosprofesszorai és a szakor-
vosok közül számosan megjelentek, dr. 
Somogyi Szilveszterné néhány keresetlen 
szóval mutatott rá azokra a sajnálatosan 
kényszerítő, okokra, amelyek a Gümőkór 

TAVASZI nöi kalapuidonsagoh 
megérkeztek l « 

Knittel Alakításokat 
vállalónk. ' y K&r&az poca B. 

El len Védekező Egyesületet Ismét 'életre 
h iv j4k Javaslatára a ftözgyüíés egyban-
'gulag flr. Tomcsik József egyetemi tanárt 
választotta meg az új jáéledő egyesület el-, 
nőkévé. Tomcsik professzor általános TíJ 
gyelem közben a következőket mondotta 
elnöki megnyitójában: 

Ha körülnézünk a szomszédainknál,1 

szomorúan látjuk, hogy a tbc. nálunló 
pusztít a legjobban. Szeged is sajnála-
tosan rossz átlagot mutat és ami a legfon-
tosabb, ez az átlag folytonosan romlika 
Tiz évvel ezelőtt ugyanis 100 ezer lakos kő i 
zül évenkint "190 ember halt meg tüdő-
vészben, most pedig 500 a halálozási 
arányszám. "Népszerű élőadásokat kell tar-
tani és társadalmilag kell szervezkedni,; 
hogy a pusztító betegség ellen "felvegyük 
a harcot, őszre egy kiállítás Keretiben kell 
felhívni a nagyközönség figyelmét a tű-
dővész pusztításaira. "Megkezdték tavalyi 
az iskolásgyermekek vizsgálatot a tbc. 
szempontjából, de abbamaradt, mert nem 
állt rendelkezésre 600 pengő ehhez a prei 
ventiv munkához. Ez t a lehetetlen hely-J 
zetet meg kell szüntetni"" és nem szabadj 
hogy 600 pengőn mú l jon a betegség meg-
előzésének a fontos kérdése. 

Tomcsik professzor ezntán megköszön-
te a bizalmat, amellyel elnöknek válasz-
tották és a tisztikar megválasztására néz-
ve tett javaslatot. A közgyűlés egyhangú-
lag a következőket választotta meg: 

védnökök: dr. Glattfelder Gyula me* 
gyéspüspök, vitéz dr. Shooy Ká lmán al-
tábornagy, vegvesdandárparancsnok, Bá-
rányi Tibor főispán, őrgróf Pallavicini 
Alfons nagybirtokos, 

diszelnőkök: dr. Aigner Károly , Aigner 
Károlyné, Bárányi Tiborné, Back Bemát-
rié, Kosz'ó Istvánné, Láng-Miticzky Ernőnél 
őrgróf Pallavicini Alfonsn'é, vitéz Shvny 
Kálmánné, dr. Somogyi Szilveszter, dr, 
Raskó Sándor. 

E lnökök: dr. Tomcsik JőzseT, dr. So-
mogyi Szilveszterné; másodelnökök: dr, 
Herecz 7ános, dr. Jeney Endre, dr. Pálfa 
József, dr. Poór Ferencné, dr. Telbisz Im-
réné, dr. Förster Aurélné; főtitkár drj 
Kováts Ferenc; titkárok: Petrányi Győ-
ző, Korányi András; pénztárnok: Szent* 
gályi Gyuía; számvizsgálók: Déhm Peter, 
Wagner E rnő ; ügyészek: dr. Dettre János; 
dr. Gróf Árpád, dr. Szivessy EeheL 
Egészségügyi bizottság: dr. Falta Béla, 
dr. Hankó Vilmos,"dr. Kováts Ferenc, drj 
Kovács Ká lmán , dr. Kovács Ödön, "drj 
Kramár Jenő, dr. Weskó "Zoltán* *dr. 
Purjesz Béla, dr. Rusznyák István, dr, 
Szlávik Péter és dr. Tomcsik Jőzsef. 

Dr. líeskó Zoltán tábornok-orvos, at 
Orvosszövetség elnöke szólalt fel a tiszta 
ujitás u tán és kifejtette, hogy az orvos-
törvényhatósági bizottsági ts^gok a város 
közgyűlésében mindenkor szószólói lesz-
nek azoknak az érdekeknek, mélyek a be-
tegségek megelőzését vannak hivatva szol-
gálni. Megállapította, hogy efsosorbnn a 
tüdővész elleni küzdelemre kell a város-
nak a mostaninál jóval nagyobb összeget 
fordítania. 

A közgyűlést dr. Tomcslk professzor, 
zárószavai fejezték be. 

Nyakkendff 
kfllBnleoesséoek 
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Ha panassa, 
reMamdciófa van. fordulton 
Közvetlenül a Kiadóhivatal-
l)OX, levelezőlap vagy telefon 
utján 


