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A m i különbség van 
tartalomban, lápéviékben, változatosságban a 

reggeli és a% ebéd közőii 
ugyanaz a különbség 

a reggel és délben érkező fővárosi lapok közöli 

l/fból összeírják 
asz egészségtelen 
pincelakásokai 

Tömve vannak a városi szükséglakások 
(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 

esztendővel ezelőtt városszerte összeírták a 
nedves lakásokat. Főkép azokat a pinceszerű 
helyiségeket vették nyilvántartásba, amelyek-
ben laknak, pedig egészségügyi szempontból 
lakhatásra alkalmatlanoknak bizonyultak. 

3200 nedves lakást irtak össze, nagyrészüket a 
Rókus és Móravárosrészben, de a Belvárosban 
is találtak éppen elegendő számban nedves 
pinceszerű lakásokat. 

Az összeírás folyamányaképpen a városi 
elöljáróság kiküldöttei, felhívta a nedves la-
kások bérlőit, hogy lehetőleg féléven belül 
válloztassák meg a lakásukat. Olyan hirek is 
forgalomba kerültek annakidején, hogy a 
hatóság cl fogja tiltani a nedves lakások újbó-
li bérbeadását és a pinceszerű helyiségeknek 
lakások céljaira való értékesítését. A tavasszal 
ellenőriztek is, hogy az egészségtelennek nyil-
vánított helyiségek közül mennyit használnak 
fel lakások céljaira és megállapította a vizsgá-
lat, hogv még most is sok ilyen helyiségben 
laknak. Ezeket a helyiségeket leginkább olya-
nok veszik bérbe, akik kereset nélkül vannak 

( A Délmagyarország munkai ár sától.) Be-
számölt a Délmagyarország arról, hogy a T i -
sza balparti részeken működő Torontáli Ár-
mentesitő Társulat milyen súlyos vízszabá-
lyozási járulékot szed az érdekelt községek la-
kosságától. Ezúttal Iíübekháza község pana-
szát ismertetjük, ahol ugyanaz a helyzet, mint 
Ószcnlivánon: 

Kübekhiia földadója 15.000, az 
ármentesitési dijak összege pedig 

21.000 pengőt tesz ki. 

A jómódú község teherbíró gazdái általában 
nagy megértéssel és türelemmel viseltetnek 
minden áldozat esetében, bizonyítja ezt az a 
körülmény is, hogy az adófizetést soha sem 
kell jelentékenyebb módon szorgalmazni. A 
legutolsó évben a lei vetett adó 120 százaléka 
folyt be. Tehát inkább túlfizetés mutatkozott, 
mint hátralék, de az ármentesitési dijak csil-
lagászali számadatait sokalják az érdekellek. 

Két súlyos gazdagond nyugtalanítja a kü-
bckháziakat, akik kemény, szorgos munkával 
minden elismerésre érdemesek: 

és a legminimálisabb bért sem igen képesek 
rendesen megfizetni. Viszont ezeket a szegény-
sorsu bérlőket esak akkor lehetne arra kény-
szeríteni, hogy az egészségtelen helyiségekből 
kiköltözzenek, ha a város ugyanolyan olcsó 
bérért, másik megfelelőbb lakást jelölne ki 
számukra. De a városi szükséglakásokba sem 
lehet átköltöztetni a pincelakások bérlőit, 
mert a szükséglakások ezidöszerint — néhány 
kivételtől eltekintve — tömve vannak, néme-
lyikben több család is lakik. 

Most valószínűleg mégis sor kerül a nedves 
és egészségtelennek nyilvánított helyiségek ki-
ürítésére. A belügyminisztériumból leirat ér-
kezett a városokhoz, ebben a miniszter de-
cember végéig pontos kimutatást kér a nedves 
és egészségtelen lakásokról. Az összeírás célja 
valószínűleg az, hogy eltiltják az ilyen helyi-
ségeknek lakások céljaira történő igénybevé-
telét. A város hátósága most újból összeiratia 
a pincelakásokat és talán rövidesen sor kerül 
arra, hogy ezek a betegséget terjesztő nyomor-
tanyák megszűnjenek Szegeden. 

Az árvédelmi dijak tarthatatlan, 
sága, a holdanklnti 10 pengős 
hozzájárulás és a ketlősbirtokok 

katasztrofális veszélye. 

Á trianoni határmegállapitás folytán Kübek-
háza község 5000 holdjának mintegy 20 szá-
zaléka előbb szerb, majd román terület lelt. 
Időközben valamit javult a helyzet, egyesek-
nek sikerült elcserélni az elszakított földet, de 
még igy is 400 hold van idegenben. Ennek a 
400 hold földnek a sorsa nein lehet közömbös 
a kübekházaiakra, mert vagyonuk legértéke-
sebb részéről van szó az, óbébai határsávról. 

A román örökösödési törvény azt a különös 
intézkedést emelte jogerőre, hogy idegen ál-
lampolgár örökösei kötelesek egy éven belül 
eladni az örökölt ingatlant. Ha ez nem sike-
rül — és a legtöbb esetben nem sikerül —, 
akkor a román kincstár „megváltja." A gya-
korlati példákból Ítélve a félmilliónál jóval 
nagyobb értékkel biró leszakitott terület meg-
váltási érteke még 100 ezer pengőt sem jelent. 
Az emberek halandósága kezd megnövekedni, 
arui érthető nyugtalanságot okoz a községben. 

Kívánatos volna, hogy a már kissé enyhült 
atmoszférában rendezést nyerjen a kettősbirto-
kok örökösödési ügye, amelynek eddigi inten-
ciója egészen nyilvánvaló és egy cseppet sem 
barátságos, vagy méltányos azokkal szemben, 
akik legkevésbé tehetnek arról, hogy „külföl-
diek" lettek. 

Hét körmenet vonul fel 
vasárnap délután a Dóm-

térre 
A csanadi egyházmegye nagyszabású 

eucharisztikus napja 

( A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap, 26-án tartják a esanádi egyházmegye 
eucharisztikus napját Szegeden. Valamennyi 
egyházmegye megrendezi a maga euchariszti-
kus napját a májusi ünnepségek előtt: ezek so-
rában Szeged, a esanádi egyházmegye az első. 

Az ünnepélyes Veni Sancle szombaton este 
6 órakor lesz a fogadalmi templomban, ame-
lyet Glatlfelder Gyula püspök celebrál. Utána 
az egyházközségi képviselők közös diszgyü-
lést tartanak, amelynek dr. T ó t h Tihamér 
egyetemi tanár az előadója. 

Vasárnap reggel 8 órakor a megyéspüspöK 
szentmisét mond a Dóm-téren, amelyen 3000 
gyermek közösen áldozik. A gyermekek a tér 
közepén állanak fel, a felnőttek az árkádok 
alal' és az árkádok előtti úttesten helyezked-
nek el. 

Szombaton este 9—12-ig a város valamenv-
nvi plébániatemplomában éjjeli szentségimá-
dás lesz, amely éjféli szentmisével és közös 
szentáidezással végződik. Az éjféli szentmisa 
tudvalevőleg évenkint csak egyszer, karácsony 
éjszakáján és a századfordulókon fordul elő, 
niost a rendkívüli alkalommal kapcsolatban 
tart iák meg. Vasárnap délelőtt 10 órakor a ró-
kusi tornacsarnokban a férfiak, 11-kor a Ri-
gó-uccai lovardában az ifjúság, délután fél 4 
órakor a városháza közgyűlési termében a 
nők, délután 4-kor a belvárosi Katolikus Ház -
ban a leánvifiuság tart gyűléseket. 

Az Oltáriszentség előtt ünnepi hódolatot 
mutatnak be este 6 órakor a Dóm-téren emelt 
oltárnál. A rendező bizottság az alkalom rend-
kivüliségéie való tekintetlel, nem egyetlen 
körmenettel demonstrál, hanem hét körmenet-
ben indit'a a ulébániák hiveit a város plébá-
nia-templomaiból. Az egyes plébániák kör-
meneteiket iitív inditiák, hogv valamennyien 
hal órakor érkezzenek mert a Döm-lérre, aho-
va a bevonulás több oldalról egyszerre törté-
nik. Itt a férfiak nevében dr. V i n k l e r Ele-
mér, az asszonyok nevében vitéz dr. I m e c s 
Györgyné, az if júság nevében K á l m á n 
Sándor, a leánvok nevében H e g e d ü s 
Margit, a gyermekek nevében egv Sz iv- «ár-
dista mutat ia be az ünneni hódolatot, melye-
ket a megyéspüspök foglal össze. Ilyen arányit 
katolikus mauifes7táció már régen nem volt 
Sregeden. ami valószínűvé leszi, hogy nagy 
tömegek fognak megjelenni. 

Petffi összes költeményei 
díszes kötésbe P 1-40 

Madách s Ember Tragédiája 
félbőrbe P —.98 
iskolai zenemüvek' félárcn kaphatók. Iskolai 
zenemüveket, isko-lakönyveket, tudományos 
könyveket és teljes könyvtárakat veszek. 

Hungária antiquarium Kigyö-ucca 6«i 

Kiibekháza türelmetlenül várja 
a ketlősbirtokok és az árvédelmi kérdés 

rendezését 


