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Ujabb építkezést 
tervez Szegeden 

a Társadalombiztosító? 
Modern bérpalotát, vagy egészséges munkáslakóso-
ka épittett az OTI, ha eredménnyel járnak az adat-
gyűjtések 

(A Délmagyarorszán munkatársától.) Meg-
írta a Délmanvarorszán. hocrv dr. Horváth 
látván, az OTI vezérigazgatója, kedden várat-
lanul Szépedre érkezett és helvszini szemlét 
tartott a szegedi pénztárnál. A szemle célia 
annak a megállapitása volt, hogv miképen mű-
ködik a szegedi intézet. Dr. Horváth vezérigaz-
gató szerdán délután utazott vissza Budapest-
re. elutazása előtt látogatást tett dr. Baár 
Jenő szegedi OTI-igazgató társaságában a 
városházán, dr. Pál fi/ József polgármesternél 
ós dr. vitéz Imecs Gvörgv főispánná1. A pol-
gármesternél ^ tett látogatás közel félóráié tar-
tott, értesülésünk szerint a polgármester és 
az OTI vezetői között fontos kérdések kerültek 
szóba. Felmerült az a terv, bopv a székház 
épitésének és a régi székház átalakítási mun-
kálatainak befejezése után 

az OTI ujabb építkezésekbe kezd 
a jövő évben Szeneden. 

Szó van arról, hogv esetleg modern bérpalotát 
épittet az OTI, de az is lehet, hogv modern 
munkáslakások építésére határozza el magát, 
ha a hírek vallóknak bizonyulnak. 

Hir szerint a dolog azon múlik, hogv mi-
. Ken eredménnyel végződnek azok a számitá* 
' sok és adatgyűjtések, amelyek ezzel kapcsolat-
ban most folvnak. Egves vélemények szerint 
— Szegeden nincs lakásszükség és igv az OTI 
nem teljesítene szociális missziót, ha a laká-
sok számá-t uj építkezésekkel szaporítaná. Ez-
zel szemben mások ugv látják a helyzetet, hogv 
a szegedi lakásbőség csak látszólagos, mert 
modern lakásokban igen erős hiány mutatkozik. 

I Éppen ezért az OTI bérházépítkezésére nagy 
' szükség lenne, elsősorban a munkanélküliség 

enyhítése céljából. A szakemberek meg vannak 
arról győződve, hogyha az OTI nagvobbará-
nyu építkezésekbe kezdene Szegeden, ezzel 
reá-kényszeritené a régi házak tulajdonosait 
is, hogy tataroztassák, modernizálják laká-
saikat. 

Abban mindenki egyetért, hogy 

egészséges munkáslakásokra naav 
szükség van Szegeden. 

A városi lakáskataszterben közel 3500 egész-
ségtelen, nedves lakást tartanak nyilván. Ezek-
nek a lakájoknak túlnyomó részében laknak, 
hát elsőrendű közegészséniinyi és szociális ér-
dek kívánja, hogy minél hamarabb felépülie-
nek azok a munkáslakások, amelyeknek fel-
építésével most az OTI foglalkozik. Az OTT 
számára akár a bérházak épitése, akár a. mun-
káslakások épitóse előnvös tőkeelhelvezési le-
hetőséget nvujtana. 

Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogv az 
OTI székházának építését december elején be-
fejezik és az intézet még decemberben ê fog-

. lalja uj hajlékát. Az OTI régi székházából 
I olyan bérházat csinálnak, amelyben csupa két-

szobás modern lakás lesz. Az átalakítási mun-
kálatok költségeire 50.000 pengőt szánt az 
OTI, a munkát nem adiák vállalatba, verseny-
tárgyalást sem írnak ki reá. mert azt az igaz-
gatóság határozata értelmében az intézet, mű-
szaki osztálya házilag végzi el. A terv az. 
hogy május elsejére kiadják ezeket a lakáso-
kat. 

Mérey tábornok Szegedre érkezett 
és átvette a dandárparancsnokság 

vezetését 
Az uj vegyesdandárparancsnok beszéde a polgárság és kato-

naság kapcsoiataiió), köszönete a szegedi fogadtatásért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den este búcsúzott el bensőségesen meleg for-
mák között a 6zegedi tisztikar és a város tár-
sadalma a vegvesdandárparancenokság éléről 
távozó Nagyszombathy Miksa altábornagytól, 
akit, a kormányzó magasabb pozícióba, a hon-
védség gyalogsági szemlélőjévé nevezett ki. 
Szerdán reggel Szegedre érkezett vitéz nagv-
selmeci Mérey László tábornok, az uj vegyee-
dandárparancsnok. akit ünnepélyesen, teljes 
pompával fogadtak és iktattak be uj magas 
tisztségébe. Mérev tábornok a honvédség egyik 
legjobban > képzett, vérbeli katonája, akinek 
egyéniségét, és vezetői képességeit mindenütt 
a legnagyobb elismeréssel értékelik. 

Mérey tábornok autón érkezett meg vezér-
kari főnöke és Rózsa százados-segédtiszt kí-
séretében Kecskemétről, ahol eddig gyalogsági 
parancsnok volt. Ünnepélyes tisztelgéssel, disz-
századdal fogadták az uj dandárparancsnokot, 
jelentkeztek előtte a szegedi parancsnokok, 
majd a tisztikar bemutatkozó tisztelgését fo-
gadta. Mérev tábornok ezután tisztelgő láto-
gatáson. jelent, meg Glattfelder Gyula püspök-, 
nél, Imecs Gvörgv főispánnál és Pá'fy József 
polgármesternél. A látogatások után a. déli 
órákban a dandárparancsnokságon fogadta a 
szegedi napilapok szerkesztőit és közvetlen 
formában rendkívül szivélvesen. katonás 

őszinteség nyíltságával közölte első szegedi 
mondanivalóit. 

Mérey tábornok meleg hangú beszédében el-
sősorban rámutatott arra, hogv megérkezése 
után azonnal keresni kivánta a közvetlen kap-
csolatot a közérdekű munkásságot végző napi-
lapokkal. nem azért, hogy nyilatkozatot te-
gyen, ezt el is hárítja magától, de azért, hogv 
hangot adjon nagyrabecsülésének, amit az új-
ságok munkája iránt érez és kifejezze köszö-
netét azért a rendkívül meleghangú üdvözlésért, 
amellyel Szeged őt fogadta ós amelv kicsendült 
már abból az üdvözlő táviratból is, amelyet 
Pálfy polgármester a város közönsége nevében 
intézett bozzá kinevezése alkalmából. 

— A nueleg üdvözlés rendkívül meghatott 
— mondotta Mérev tábornok — és éppen ezért 
hangot kívánok adni ezeknek az őszinte érzé-
seknek ési a köszönet szavának akkor, amikor 
először van alkalmam kapcsolatot találni a 
szegedi nyilvánossággal a szegedi napilapokon 
keresztül. 

Mérey tábornok ezután hangsúlyozta, hogv 
elmosódtak azok az okok, amelyek miatt kü-
lön is ki kellene emelni a honvédség és a pol-
gársáv jó-viszonyának ápolását és " fokozása,t. 
mért hiszen katona és pnlgár egyaránt ló ma-
gyar fia a magvar hazának. A honvédség — 
mondotta — jó magvar katonákat kap az isko-

láktól, az egyházaktól, a polgári intézmények-
től és jó magvar polgárokat bocsájt útnak 
azokból, akik eltávozva a honvédség köteléké-
ből visszatérnek a polgári élet kötelességeihez. 
Ezt a meleg, magyarosan őszinte viszonyt a 
jövőben is szolgá'ni kívánja és természetes, 
hogy a bensőséges kapcsolatok tovább mélyül-
nek a polgári társadalom és a katonasáa kö-
zött. Mérey tábornok végül megköszönte a 
meleg üdvözlést és kijelentette, hogv a legszí-
vélyesebb kapcsolatot igyekszik ápolni a nyil-
vánosságot reprezentáló sajtóval és annak 
munkásaival, minden közérdekű ügyben ren-
delkezésre áll. 

A megjelentek még hosszasabban időztek a 
tábornoknál és közvetlen hangú beszélgetésben 
emiitették meg Szeged egves kérdéseit. Mérev 
tábornokkal egv kiváló katona és melegszívű 
ember foglalja el a szegedi vegyesdandár pa-
rancsnoki székét, 
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A rheuma 
'Dr, Kramár Jenő egyetemi tanár előadása 

a rheumás megbetegedésekrőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Egyetembarátok Egyesülete orvosi szakosztá-
lyának szerda esti ülésén dr. Kramár Jenő 
egyetemi tanár, a gyermekklinika igazgatója 
a hevenyrheumás megbetegedésekről tartott 
nagv figyelemmel kisért előadást. Azzal kezd-
te e'őadását, hogv Anglia volt a rheumásmeg-
betegedések hazája. Az utóbbi években nálunk 
is rendkívül megnövekedett a rheumásbetegek 
száma, különösen a rheumás szívbetegek gya-
koriak. Három-négy év előtt ötszörte kevesebb 
volt az akut rheumás betegek száma, mint most 
és amíg azelőtt ez a megbetegedés csak szórvá-
nyosan fordult elő, ma már annyira általános 
és elterjedt, hogv a, szegedi gyermekklinikán a 

i legnagyobb kórtermet keltett megnyitni t* 
rheumás betegek részére. 

— Megváltozott legutóbb a rheumás betegség 
karaktere is; a szivgyulladás került előtérbe 
— folytatta a professzor —, sőt. amig azelőtt 
ez csak a betegség későbbi ideiében szokott 
volt jelentkezni, mostanában a megbetegedé-
sek legelején is konstatá^ató a szivsrvulladás. 
A rheumás megbetegedéseknél jelentkező tüne-
tek sorrendje is megváltozott, egyszerre fellép 
az izületekben és ugyanakkor a szív Is megbe-
tegszik, valamint jelentkeznek az izületi ba-
jokat követő súlyosabb tünetekó Tapaeztaható 
az is, hogy az alsó korhatár is lesülyedt. 
Évekkel ezelőtt még az volt a helvzet. hogv 5 
évesnél idősebb gyermekeknél tapasztaJhatták 
a rheumasizerü megbetegedéseket, mo6t ellen-
ben a megbetegedettek 24 százaléka 5 évesnél 
fiatalabb volt. Megnőtt azonban a betegség tar-
tama is, — azelőtt a 6zivgvulladás 2—3 hónap 
leforgása alatt nvugalmi helyzetbe jutott, ma 
már 5. 8. sőt 10 hónapig is eltart a betegség 
lefolyása. Gyakran ennél sokkal hosszabb idő 
is előfordul. 

Dr. Kramár professzor ezután vetített ké-
peken egv a klinikán kezelés alatt álló rheu-
másgyermek lázgrafikoniát mutatta be. A kis-
gyermek két éve szenved a betegségben és az-
óta, rövidebb megszakításokkal a klinikán ke-
zelik ós figyelik a kórMolváet. ami orvosi 
szempontból igen érdekes, a. betegség hullám-
zásszerü és sokféle eddig nem tapasztalt tü-
netekkel jár. 

A hosszantartó taiiseal fogadott előadás 
után dr. Szegeczkv Dezső és dr. Varga Tibor 
az elektrócardiografiai 6zivvizsgálatokról szá-
moltak be, majd dr. Csinády Jenő és dr. Zeyk 

j Domokos arról a megfigyeléseikről számoltak 
be. amelyeket az elektrócardiogramm változá-
sainál tapasztaltak a hőingerek hatásaira. 

Balvárosi Mozi Ma utoljára 

Á r t a t l a n o k 
Amerikai ételkép. Morlon OborQH nal. 

Széchenyi Mozi Csütörtök, péntek 
Müsortorlódás miatt csak két napig. 
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