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25 éves terv 
a mélykút vizének 
kihasználására 

Szombaton tárgyalja a tervet a pénzügyi 
bizottság 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A legutób-

bi kisgyülésen — mint isme-eles — behatóan tár-

gyalták azt az ajánlatot, amelyet a Patzauer-cég: 

tett a városnak u mélykút gyógyvizének kihasz-

nálására. A javaslat most a pénzügyi és a jog-

ügyi bizottság elé kerül, amely szombaton tár-

gyalja az érdekes tervet. 

A szerződéstervezet szerint az ajánlattevő cég 

»érbeveszi a várostól a gyógyviz forgalombahoza-

talának jogát, amelynek alapján a vizet akár ter-

mészetes, akár szénsavval telített állapotában pa-

lackozva forgalombahozhatja. A bérlő csak arra 

a vízmennyiségre tarthat igényt, amely a gőzfür-

dő üzemétiek folytatásához szükséges és a vasúti 

üzlet vezetőségnek már korábban átengedettt meny-

nyiségen kivijl feleslegként megmarad. A bérleti 

idő tartama huszonöt év, de a város fentartja 

a jogot, hogy tizenöt év után megválthassa a vál-

lalkozó koncesszióját. 

A bérlő köteleii magát, hogy az általa elhasz-

nált vízmennyiség után köbméterenkint 30 fillér 

vizdijat fizet a városnak. A bérlő kő elezi magát 

arra is, hogy a vizet természetes állapotában, szén-

savval telítve, palackozva ós kimérve állandóan 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette 

a Délmagyarország, hogy csütörtökön regrel uj-

szegedi lakásán váratlanul nveghalt Radics Mi-

hály állványozómunkás. A tiszti orvos utasítására 

a holttestet beszállitották a törvényszék orvostani 

intézetébe, mert a halottszemle a halál okát nem 

tudta teljes bizonyossággal megállapítani. Radics 

halálával kapcsolatban az a hír terjedt el, hogy 

a szerencsétlen ember hirtelen halála összefüggés-
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forgalomban tartja. Kötelezettségének megszegése 

ecetén a város szüneteltetheti a vízszolgáltatást. 

Köte'eíi magát a bérlő, hogy az üzletvezetőség 

előtti téren ivócsarnokot épít és azt állandóan 

üzemben tartja. A dekoratív, modern kivitelű csar-

nok terveit Várnay Marianne műépítész készí-

tette. Az ivócsarnok a bérlőé, a szerződés lejárta 

után minden megtérítési köte'ezettség nélkül a vá-

ros tulajdonaim megy át. A város viszont parki-

roztatja az ivócsamok környékét. A bérlőnek ,a 

forgalombahozott víz után literenkint 1 fillér bért 

kell fizetnie. A szerződést a város Patzauer De-

zsővel köti meg, da kötelezi magát, hogy azt a 

Patzauer által alaktandó korlátolt felelősségű tár-

saságra is minden változtatás nélkül átruházzad. 

A szerződés me^kötesj után az ingyenes víz-

szolgáltatás megszűnik, do a bérlő gondoskodik 

arról, hogy az építendő ivócsarnoktól távolabb 

olyan csapokat sze eltet fel, amelyeknél a tejes-

kannákat dijtatanul öblögethetik a tejdrusok. 

Végül kimondja a szerződéstervezet, hogy ab-

ban az e5etben, ha 'a kut vize elapadna, a bérlő 

elállhat a szerződéstől, az ivócsarnokot azonban 

a szerződési idő végéig más célra használhatja. 

ben volna a tifuszoltással. A Délmagyarország 

megvárta a pénteki boncolás eredményét, hogy 

pozitívumokat közölhessen ebben az ügyben. A bon-

colás azt is kutatta, hogy a hirtelen halál össze-

függésben 'ehet-e a multheti oltással, ezt a fel-

tevést azonban a szakértők vizsgálata határozot-

tan megcáfolta. 

A boncolás nem igazolta, a híreszteléseket. A 

boncolóorvosok a legtávolabbi összefüggést sem 

találták a tifuszoltás és a bekövetkezett hirtelen 

halál között. Megállapították, hogy Radics Mihály 

halálát seivbénulás okozta, ami semmi összefüg-

gésben nincs az oltással. Radics halála és az ol-

tás között egy teljes hét telt el, ez maga is azt 

.bizonyítja, hogy a két esemény között semmi ösz-

szefüggés nincs. 

Kérdést intéztünk a szakkörökhöz, ahol a kővet-

kezőket mondották: • ' 

— Ha a halál oka stivbénnlás volt, akkor az 

azt je'euti, hogy Radicsot, mint szívbeteg em-

bert, nem ke'.latt volna beoltani. A szívbetegek 

nem köte'esek beoltatni magukat és ha betegsé-

güket orvosi bizonyítvánnyal igazolják, akkor nem 

is oltják be őket. Jelen esetben azonban Radics 

nem tudta, hogy beteg, de könryezetében sem 

tudták. Ha tudták volna, akkor nem lett volna 

szabad őt beoltatni. Azonban nem szabad azt gon-

dolni, hogy halálát e;etleg mégis ez az oltás 

idézte volna elő. Annak ellenére, hogy nem kel-

lett volna őt beoltani, az oltás nem idézett elő 

szervezetében semmiféle komplikációt. Miután pe-

dig a hirte'en halál egy héten tul történt, két-

ségte'en, hogy a halál és az oltás között összefüg-

gés nincs. 

Nem hallgathatok e1 azonban, hogy a beolten-

d3t rendszerint csak akkor mentik fel .az oltás 

köte'ezettséee alól, ha orvosi bizcnuitcánnui' iga-
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zolja, hogy olyan betegségben szenved, ami miat't 

nem lehet kötelezővé tenni részére az oltást. 

Ilyen orvosi bizonyítvány beszerzése azonban leg-

többször költséges dolog. Valamiképen meg kel-

lene oldani ezt a kérdést, ugy, hogy a legsze-

gényebb osztály tagjai is tisztában lehessenek he ly 

zetükle'. és könnyen igazolhassák állapotukat. 

n jassy-í 
vasgárdfsfa merényletről 
nyilatkozik kórházi ágyán a rekfoi 

Bukarest, március 5. Romániát izgalomban tart-

ja az a véres rr.e.énylet, amelyet vasgárdista egye-

temi hallgatók követtek el Bratu egyetemi tanár, 

a jassy-i egyetem rektora elten. A súlyosan sebc-

sült rektort kórházban ápolják, ahol legutóbb fo-

gadta az Adeverul munkatársát, aki előtt a kö-

vetkezőket mondotta: 
• 

— Már három év előtt előre láttam azokat az 

eseményeket, amelyek most bekövetkeztek. Bizal-

mas közlést tettem akkor az illetékes miniszternek 

és íme, mindaz Lekövetkezett, amit előre láttam. 

Ezek az események nemcsak az egyetemeket érin-

tik, ds az országot és mindez annak a következ-' 

ménye, hogy aggodalmaimat annakidején nem tet-

ték megfontolás tárgyává. 

— Az a leghőbb kívánságom, hogy az én vé* 

rem most fe'nyissa azoknak a szemét, akik le--

foglalják maguknak az ifjúságot — tette hozz; 

halk hangon a súlyosan sebesült Bratu tanár. 

Tárgyalások 
az országos vásár 

elhelyezéséről 
Ankéíen jelölik kl az árusok 

helyéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Február 

elején rendezték át a Tisza Lajos-köruti piacokat 

és napokig nem nyugodtak meg a kedélyek. Az áru* 

sok között sokan elégedetlenek voltak az uj hely-

kijelölést el és azt kérték a hatóságtól, hogy a 

régi helyükre helyezze őket vissza. A kérvényt 

azonban nam lehetett teljesíteni, a hatóság három 

heti próbaidőt jelölt ki és ezalatt a piacrend^zés 

következtében előállott helyzetet figyelték. A há-

rom hét most járt le és a jelek szerint a piac-

rendezésen egyelőre nem változtatnak. Később, 

az általános piacrendezés idején véglegesen kije-« 

lölik az árusok helyét. 

Az országos vásár helyét is erntán jelölik ki. 

A legutóbbi vásárt, február második hetében még 

a Tisza Lajos-köruton tartották meg, mert a ren-

delkeiésre álló pár nap alatt nem lehetett volna 

elvégezni a vásári árusok helybeosztását. A leg-

közelebbi országos vásárt májusban a Mars-téren 

tartják, a kikövezett részen. Március elején ankét 

lesz a városházán és erre meghívják a piaci áru-

sok képviselőit, továbbá a kereskedelmi és ipar-

kamara, az ipartestület és az államrendőrség meg-

bízottait is. Ezen az ankéten kijelölik a vásári áru-

sok uj helyét a Mars-téren. A helykijelöléseknél az 

lesz az irányadó, hogy az árusnak mikor adták ki 

az iparigazo'ványát. Az iparjogok kiadásának sor-

rendjébe.! osztják majd be az árusokat és a hely-

beli vásári árusok előnyben fognak részesülni. Az 

eddigi te.-vek szerint a Mars-téren el lehet majd 

helyemi a vásári árusokat, fontos azonban, hogy a 

helykijelöléseket ugy eszközöljék, hogy se az áru-

sok, sem pedig a közönség részéről ne legyen ok 

a panaszra. 

Radics Mihály hirtelen halála 
A boncolás szerint szlvbénulás okozfa a halál 

bekövetkezéséi 


