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GEORGE SAND, LISZT FERENC, MUSSET és CHOPIN 
a főszereplői a szezon legszebb fiimiének. 
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3 U C S U K E R I N G Ő 
Jön! a Széchenyiben! Jön! 

Megszervezett védekezés 
a tuberkulózis ellen 

Nacjy'e'eníőséoö érlekPZ'el a városházán — 180 áoyal 
kellene felállítani a tüdőbetegek részére — A csecsemők 

gümökorelleni oltása 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi 

Tibor főispán elnöfkletével nagyjelentőségű érte. 
kezlet volt a városházán a gümőkór elleni véde-
kezés megszervezése ügyében. A megbeszélést a 
gümőkór eHen védekező egyesület egészségügyi 
bizottsága rendezte és azon megjelentek többek 
között Bárányi Tibomé. dr. Pálfy József polgár, 
mester, dr. Bereez János, dr. Kramár Jenő, dr. 
Purjesz Béla. dr. Rusznyák István, dr. Tomcsik 
József egyetemi tanárok, a város tiszti főorvosa, 
dr. Falta Béla a Stefánia Szövetség főorvosa, dr. 
Kováts Ferenc, dr. Kovács Kálmán és dr. Pelrá. 
nyi Győző egyetemi magántanárok, valamint dr. 
Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok. 

A főispán megnyitó beszédében röviden ismer-
tette a megbeszélés célját, össze kell fogni az erő. 
ket a veszedelmes népbetegség elleni védekezés 
megszervezésére, támogatni kell azt az egyesületet, 
amely már eddig is értékes munkát végzett. A 
maga részéről a főispán készségesen felajánlotta 
segítségét Szükségesnek tartja, hogy 

gyermektuberkulózis elleni védekezés 
megszervezése után se szüneteljen a 

munka. 

banem a felnőttek között pusztító tüdővész meg-
fékezése érdekében dolgozzanak mindazok, akik 
tehetnek valamit 

Tomcsik professzor az egyesület nevében meleg 
szavakkal mondott köszönetet a főispánnak a se-
gítségéért. majd elismeréssel emlékezett meg 
arról a nagyjelentőségű munkáról és annak eddigi 
eredményeiről, amelyet Bárányi Tiborné végzett a 
cél érdekében. Felkérte á főispánnét, hogy fogadja 
el az egyesület elnöknői tisztségét, majd rámuta-
tott azokra az eredményekre, amelyeket az egye-
sület eddig elért: ezek között a legfontosabb talán, 
hogy 

fel tudja ébreszteni a közönség érdek, 
lődését a súlyos probléma iránt, 

tekintélyes összeget gyűjtött a tüdővészelleni küz-
delem céljaira, sikerült közreműködésre megnyer, 
nie a szakembereket, akik egymás között részle-
tesen megbeszélték a tennivalókat és kitűzték a 
célokat Nagyon sok olyan eredményt könyvelhet 
el az egyesület, amelyről a nagyközönség nem is 
tud, így a Stefánia Szövetség segítségével meg-
szervezte 

a osecsemők gümőkórelleni oltását. 

Az oltásokat már igen széles területen alkalmaz-
zák és a propaganda következtében a szülők már 
maguk kérik gyermekeik beoltását. 

Bejelentette Tomcsik professzor, hogy a propa-
ganda érdekében az egyesület kiállítást rendez, 
majd ismertette a védekezés mai helyzetét elmon-
dotta. hogy a nyugati államokban körülbelül annyi 
ágy áll a tüdőbetegek rendelkezésére, m:-' ameny-

ftelvárosi Mozi Pénteken utoljára 

Kém voltam! 
Conrad Veidt nagy filmje. 5 7, 9 

S z é c h e n y i M o z i m . utó jára 

TÓNID, a moszkvai leány 
Nav FrancisisRlcharrio Gcrterzei. 5, 7, 9 

nyi az elhalálozások száma, Dániában száz halá. 
lozásra 120 ágy esik, ezzel szemben Magyarorszá-
gon csak 60. Szegeden évente átlag 300.an halnak 
meg gümőkórban és így 

legalább száznyolcvan ágyat kellene 
felállítani. Ezzel szemben csak 24 van. 

Bárányi Tibor főispán szólalt fel ezután ismét 

és arra kérte a szakembereket, hogy dolgozzák ki 
a szükséges terveket. 

Dr. Rusznyák István professzor bejelentette, hogy 
a tervek legnagyobb része már régen elkészült, de 
az a legfőbb nehézség, hogy nincs, aki a létesí-
tendő intézmény fenntartásáról gondoskodnék. 

Ezután az egyesület programját dr. Kováts Ferenc 
ismertette. Elmondotta, hogy Szegeden, Petrányi 
Győző adatai szerint több a fertőzött gyermek, 
mint Pécsett, amelynek nagyobb a halálozása. En. 
nek az a magyarázata, hogy Szegeden sokkal 
rosszabb a felnőtt betegek ellátása, mert a gyer-
mekeket rendszerint a felnőttek fertőzik. A legsür-
gősebb teendő tehát 

a súlyos betegek elhelyezése és a gon-
dozó kórház kiépítése. 

Bárányi Tiborné felszólalásában szintén a gon 
dozó kiépítésének fontosságát hangsúlyozta. 

Dr. Pálfy József polgármester megállapította, 
hogy már azt ís nagy eredménynek tartja, hogy 
Szeged összes szakemberei megjelentek ezen a 
megbeszélésen és hogy a cél érdekében leszögezték 
együttműködési készségűket. Mint a város polgár, 
mestere, nem zárkózik el attól, hogy a létesítendő 
intézményeknek a város legyen a gazdr'a, bizo. 
nyosra veszi, hogy a törvényhatóság is megértést 
fog tanúsítani ebben a nagyfontosságú kérdésben, 

A főispán ujabb felszólalásában ismét hangsu. 
lyozta, hogy minden kezdeményezést jelentő in. 
ditványt örömmel fogad. Bejelentette, hogy a kér. 
dés- előkészítésére bizottságot küld ki és annak 
munkáját a rövid időn belül újból összehívandó 
ülésen fogja ismertetni. 

Megkezdődtek az előkészületek 
az OTI-választásokra 

A Demokratikus Blokk teljes sikerre számit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Még tCl>b, 

mint öt hét választ el az Országos Társadalom-
biztosító Intézet választásaitól, de az érdekeltsé-
gek részéről már megkezdődtek a választás elő-
készületei. Az eddigi készülődések szerint Szege-
den kél lista lesz forgalombant az egyik a De-
mokratikus Blokk listája, amelyben tömörültek a 
Magántisztviselők Országos Szövetsége a Kereske-
delmi Alkalmazottak Országos Szövetsége, a Pénz-
intézeti Tisztviselők Szövetsége, az ipari munká-
sok szervezetei és a háztartási alkalmazottak. A 
Demokratikus Blokkal szemben a „Nem- '" Blokk" 
akar indulni, ehhez tartoznak a Bâ ro&s Szövetség, 
a frontharcosok és a kereszlényszociálisok. 

Nyolc csoportban lesz a választás, 30 rendes ta. 
got választanak, tizenötöt a munkaadók és ugyan-
ennyit a munkavállalók részéről. 

A munkaadók részéről a nagyipari csoportban 
5 rendes és 10 póttagot választanak, a középipa-

rosok 3 rendes, 6 póttagot, a kézműipar 3 rendes. 
9 pót, a kereskedők 2 rendes, 6 pót, a szabadfog-
lalkozásúak 1 rendes. 6 pót, a háztartási munka-
adók pedig 1 rendes és 3 póttagot választanak. 

A munkavállalók részéről a tisztviselők és ke-
reskedelmi alkalmazottak 2 rendes és 6 póttagot, 
az ipari munkások 12 rendes és 16 póttagot, a ház-
tartási alkalmazottak pedig 1 rendes és 3 pótta-
got választanak. 

Az ajánlásokat március 10-ig kell benyújtani és 
már mindenütt megindult az ajánlások gyűjtése. 
Egy.egy jelöltnek 50 ajánlásának kell lennie. 

A társadalombiztosítói választáson éles harcra 
van kilátás, a Demokratikus Blokk erősen felké-
szült és azt reméli, hogy eddigi munkáját, amelye» 
az alkalmazottak érdekében kifejtett, teljes siker 
fogja kisérni akkor, amikor az OTI tagjai élni fog-
nak szavazati jogukkal. 

NYILASKERESZTES LÉGYOTT 
K IBÉKÜLÉSSEL A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Gömöry-tanácsa csütörtökön tárgyalta 
a vásárhelyi nyilaskeresztesek rágalmazási és be-
csületsértést perét. Amikor Vásárhelyen megala-
kult a Meskó.féle nyilaskeresztes párt, annak el-
nöke Hegedűs Imre gazdálkodó lett. A mult évben a 
pártban egyenetlenség támadt, amelynek során 
éles összeütközés keletkezett az elnök és helyettese, 
ifj. Farkas Imre között. Hegedűs akkor az egyik 
vásárhelyi lapban éleshangu nyilatkozatot tett köz-
zé, amely többek között a következőket tartal-
mazta: 

„Tény az, hogy két párttag, kiknek egyikét, a 
jelenlegi főszervezőt rabiátus magatartása miatt a 
pártból kizártam, Virágos István párttag társasá-
gában az általuk élvezett vasúti potyajegy felhasz-
nálásával felutazott Budapestre és ott elleneim si-
keres aknamunkát végzett, ellensúlyozására annak 
a vizsgálatnak, amelyet vezetőségem ellen tettem 
folyamatba. Lehetetlennek tartom ugyanis, ho,"v a 
hozzám befutott jelentések után eltűrjem, hogy a 
párthelyiséget egyes taaok az elnökhelvctles asz. 

szisztálása mellet légyottok céljára ba'-n'Hják fel. 
Úgyszintén azt, hogy állandó személyes ásk 'Kiá-
sok és gyanúsítások hallgatója legyek. A pénrt.iri 
ellenőr és a pénztárnok állítása szerint az elnök, 
helyettesem a saját céljaira fordított némi csekély 
összeget, amelyet be nem fizetett. Ilyen épületes 
dolgok előzik meg a személyi változást, ar ^Hrek 
kapcsán rámnézve a feljelentés csak kitüntetés le-
het és azt hiszem, minden józanul gondol' >:5 em-
ber Uyen előzmények után levonja a konzekvenciát 
arról a bizonyos fellegvárról.'' 

A bíróság többizben tartott az érd ' s ügyben 
főtárgyalás! Farkas ugyanis a cikket magára vo-
natkoztatta és feljelentést tett Hegedűs ellen. A 
csütörtöki főtárgyaláson Hegedűs ismételten elmon-
dotta, hogy a cikket ő irta, annak kitételei Far-
kasra vonatkoznak, de bűnösnek r.rm érzi magát. 
Közérdekből tette közzé a cikket, annak minden 
tényállítása megfelel a valóságnak és azokat ta . 
nukkal bizonyítani kívánja*. Kijelentette, hogy 
azóta nemcsak, hogy az elnöki tisztséget nem vi-
seli, de a páiiból is kilépett és ott jelenleg a fő-


