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Májusban 5-3 mlllié pengével voll 
mm bevétele az államnak az előirányzóiénál. 

Érdebes számok a pénzügyminiszter XI. ¡¡efesííéséfeen. 

jBudapest, Juiius 5. Bud János pénzügy-
miniszter most nyilvánosságra hozott XL je-
lentése ez 1927. évi május haváról számol be. 

Bevezetésében Ismerteti az állami közigaz-
íjalás junius havi költségvetését, amely szerint 

millió pengő bevételi többletet vár a 
pénzügyminiszter junius hónapban. 

1926 évi juiius—1927. évi áprilisi időszak 
eredményét tekintve, az előirányzott 6495 
millió pengővel szemben 736 6 millió pengő 
folyt be. 

Májusban az állami bevétel 82 4 millió 
pengő volt, ami a múlt év májusánál 7 millió, 
AZ előirányzatnál 5 3 míiÜó pengővel több. 

A népszövetségi kölcsönből május 31 én 
403,621,283 01 pengő áll rendelkezésre. 

A posta május hónapban 30,166,000 kö-
zönséges, 1,054,827 ajánlóit, 60 886 értékle-
velet, 921.926 csomagot és 653.188 posta« 
utalványt továbbított. A feladott táviratok 

száma 296.179. 61 748 távbeszélő főállomás 
és 75.024 rádióvevő berendezés működött. 

A MÁV 7,080000 utast és 1,914.718 ionná 
árut szállított. A Duna—Száva Adria vasút-
társaság 387.152 utast és 178 803 tonna árut 
továbbított. 

Á Magyar Nemzeti Bank érc- és deviza-
készletében május folyamén nem történt 
lényeges változás. 

A postatakarékpénztárnál 1,278 987 betevő 
23,166.442 10 pengőt helyezett el, — 54 992 
csekk-számlán 175 873.430 10 pengőt kezeitek, j 

A negykereskedelmi árak indexszáma 133 ra, 
a Iétfentartási költségek indexszáma 113 ra 
emelkedett, 

A külkereskedelmi forgalom áprilisi ered 
ménye szerint a behozatal 586 millió pengő-
vel haladta meg a kivitelt, 

A csődök száma 11, a kényszeregyezségek 
száma 92 volt májusban. 

Az egyelem! itiusfólaMi. oroszlánrészéi 
vállallíozélinak adla az épllésl Mzo 

Á koüaszminlszierl kofa! érkezése ralatí nem fogadta senki. 
r (A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt háromnegyed 10 órakor Klebefs-
bérg Kunó kultuszminiszter oly észrevétlenül 
Érkezett meg Szegedre, hogy amikor a köz-
ponti egyetem előtt megállott hatalmas ál-
lami cimeres »Benz« autója, hire-hamva sem 
volt egyetlenegy egyetemi, vagy városi funk-
cionáriusnak sem. A kedvezőtlen fogadtatást 
azonban a kultuszminiszter nem vette tragiku-
san. Az egyetem portásánál Leadta névjegyét 
és meghagyta, hogy a közeli sörcsarnokba 
megy át villásreggelire. Az egyetem portása 
először sóbálvánnyá vált, majd magáhoztérve 
a telefonhoz rohant és a telefonközpont hatha-
tós segítségével, ahonnan egyszerre két tucat 
telefonszámot kértek fel, értesítették az érde-
kelteket, hogy a kultuszminiszter a program-
szerinti 11 órás beérkezés helyett már tíz 
ára előtt befutott Szegedre és jelenleg Sváb 
Gyula kulíuszmlniszteri és Jakab Oszkár pénz-
ügy miniszteri helyettes államtitkárok társasá-
gában a Dréherben sörözik. 

A miniszter és szűkebb körű társasága nagy-
adag pörkölteket és két-két pohár sört fogyasz-
tgtták már el, amikor lélekszakadva megérke• 
sett a polgármester, majd kis idő múlva a 
rektor is. A harmadik pohár sörnél a sörcsar-
nokban már együtt volt az egész egyetemi 
éj)%ési bizottság, számszerint tizenkilencen. 4 
későn érkezettek már csak futólépésben tud-
tak meginni egy-egy pohár sört, amikor a 
miniszter felállott, fizetett, borravalót oszto-
gatott, megdicsérte a pörköltet, 
j-t Nagyon jól esett — mondotta —, három-
negyedhét órakor indultunk Budapestről .. 
Jól "megéheztünk — és megindult az egyetem 
főbejárata felé. 

;l Az egyetemi épitőbizottság ülése pontban 
11 órakor kezdődött meg a rektori hivatal 
párnázott és zárt ajtói mögött Az ülésen a 
miniszteren és a két államtitkáron kivül a 
főispán, a polgármester, dr. Gaál Endre kul-
turtanácsnok, Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos, Várhelyi József pápai prelátus, 
Éőrmendy Mátyás ipartestületi elnök, dr. To-
nelli Sándor kamarai főtitkár, dr. Kószó Ist-
ván ny. államtitkár, dr. Tóth Károly rektor 
és az egyetemi tanárok teljes számban véltek 
részt. 

A rektori hivatal előtt pálcás darabont. Az 
eltévedt egyetemi hallgatók lábujjhegyen jár-
tak a folyosók nesz-tfagó szőnyegein. Az egye-
tem előtt fehérkeztyüs rendőrök merevedtek 
meg, mig a faajtó előtt bátortalanul álldogál-
tak az érdekelt szegedi ipafcsQk, akifenck sorsa 
és kenyere fölött döntjjí&fc a r^ty^i szoba 
zöld asztala mellett. ; ' " 

Tizenegy órától hárornnegycd<?gy,ig ülésezett 
* U?oitsá£. ,í3a:üis. BozáitáU ahol & minisztert 

számára halat rendeltek, háromszor is telefo-
náltak: 

— Nagyon elfől a hal — mondották be a 
telefonba. 

De az ülés végeztével a miniszter még ki-
jelentette, hogy bizonyos részletkérdések meg-
beszélése végett az ebéd előtt még az egyetemi 
építkezéseket is megszeretné tekinteni 

A miniszteri óhajnak eleget téve ki autón, ki 
pedig gyalog igyekezett a miniszter után, aki-
nek kocsijában a miniszteren kivül a polgár-
mester és Berzenczey Domokos foglaltak he-
lyet. Az építkezési szemle után Bagits Rozál 
vendéglőjében volt a találkozó. Itt már párol-
gott a halászlé ős a türelmetlen kukták sza-
ladgáltak le-föl az udvarban. 

Az épitőbizottság munkájáról a polgármes-
ter a következőket mondotta a jól-rosszul meg-
szolgált ebéd előtt. 

— Az épi?ési bizottság először is a már tető 
alatt lévő nőgyógyászati, sebészeti és a szülé-
szeti elkülönítő klinikák ipari munkálataira 
beérkezett pályázatok fölött döntött. A fősúlyt 
arra fektette a miniszter, hogy a munkákat 
elsősorban szegedi vállalkozók kapják meg. 
Az intenció végrehajtása részben sikerült is. 
Minden vonalon a szegedieket részesitettak 
előnyben és csak ott nem sikerült a helyi ipar 
favorizálása, ahol a fővárosi pályázó és a 
helyi pályázó ajánlata kőzött lényeges árkü-
lönbségek mutatkoztak. 

— Elhatározta még az épitőbizottság, hogy 
a bőrgyógyászati és belgyógyászati klinikákra 

augösztes 15-ére füzl ki a ver-
senytárgyalási. 

— A két klinikára beérkezett pályázatok 
felett az egyetemi épitőbizottság szeptember 
íü-éa dönt 

— Még az ősszel kiírjuk a pályázatot 

a BMIíE épOEeíének áíaSakiíására. 

Ide a 420 ágyas modern egyetemi internátus 
kerül. A kultuszminiszter intenciója szerint j mond (Budapest) 129.486, 131.842, illetv 

épület frontját eredetileg a Tisza : .ajos-kö 
útra tervezték. A városi mérnöki hivatal sz 
pészeti szempontból ezt a tervet ellenez: 
A helyszíni szemle alkalmával a polgári isk< 
épülete mögött a miniszter talált egy meg; 
lelő telket, amelyen jelenleg egy régi emelet-
ház áll. 

A v&xw moss erre az ujonnaa 
kiszemeli leiekre Is megkéri a 

kisafáfliásl elfárásíj, 

mivel a miniszter ígéretet tett arra, hogy 
telek és épület megváltási árát felében az a 
lam fizeti. 

— Kijelentette még a miniszter, hogy tt Is 
foglalt polgári iskola helyett az állam uj íru 
dern polgári iskolát építtet. Az u j iskola ten 
rajzai most készülnek a minisztériumban, ng 
hogy annak elkészülte után azonnal kiirjá 
az építési pályázatokat. 

— Még egy meglepetéssel szolgált a Iraltus: 
miniszter — mondotta a polgármester —. A 
úgynevezett kulturtartoniányi központ — mii 
ismeretes — Szegeden üti fel székhelyét 

A k«!ln?íaríoia&ayi kOzponi © 
feleniejp öá&aképezöe épü2«téi»e 

keff&i, 

amelyet szintén át kell alakítani. Bejelentet 
a miniszter, hogy a kulturtarlományi közpoi 
felállításával egyidejűleg 

80 ílsziviselScsalád érkezik Sze» 
geáre, akiknek elhelyezéséről a 

városnak ksIS eonűesxodnía. 

A város tehát ismét egy uj bérpalotával ga*. 
dagodik. 

Az épitőbizottság különben a három kimi 
ipari munkáira beérkezett pályázatok felett 
következőképen döntött: 

— Villanyszerelő munkákat a sebészeti k 
nikánál Ádám Vilmos (Szeged) kapta 48.5 
pengővel, a gyermekklinikánál Bartha K 
roly (Budapest) 35.479 pengővel, a szöksz« 
elkülönitőnél Bartha Károly 55.862 pengőd 

az asztalos munkákat a sebészeti klinikán 
Rainer Károly (Szeged) 53.381 pengővel, sz 
lészeti klinikánál Pollacsek Manó (Budaper 
83.765 pengővel, szülészeti elkülönitőnél Kii 
ka Testvérek (Szeged) 6110 pengővel; 

a lakatos munkákat a sebészetinél Gnlaj 
bosi Jenő (Budapest) 41.895 pengővel, a sr, 
lészeti klinikánál Kapitány Antal (Bud-
pest 35.306 pengővel, a szülészeti elkülőniU' 
nél Kónya György (Szeged) 6439 pengővv 

a vasszerkezeti lakatos munkákat a seb, 

szeli, szülészeti és a szülészeti elkülönítő^ 
Márkus Miksa (Budapest) 9808, 8155, illet 
700 pengővel; 

a mázoló munkákat sebészetinél Dusch; 
Henrik (Szeged) 16.783 pengővel, a nőgj 
gyászali klinikánál vitéz Csányi János IB.yc 
pengővel, a szülészeti elkülönitőnél Szilág; 
és Szabó cég (Szeged) 2105 pengővel; 

az üveges munkákat a sebészeti, szülésze 
és a szülészeti elkülönitőnél Gaál Lajos (Bt 
dapest) 19.742, 18.366, illetve 2784 pengek 

a parafaburkolali munkák a szülészeti kl 
nikánáll Erdélyi és Brcusr (Szeg&d) 45.14 
pengővel, sebészeti klinikánál a Parafakő r 
(Budapest) 41.811 pengővel, szülészeti elkük" 
nitőnél Erdélyi és Breuer cég (Szeged) 16.38 
pengővel; 

a burkolófa munkákat sebészeti, szülészei 
és szülészeti elkülönitőnél Schillinger Zsii. 

ez az internátus leSz az ország legmodernebb 
mintainternátusa. Ezzel egyidejűi, g megkezdik 
a már Szegedre helyezett budapesti polgári 
tanárképző intézet építési munkálatait is, a 
melyhez internátussá a Boldogasszony-sugár-
uti állami polgári fiúiskolát alakítják át. 

— A helyszíni szemle alkalmával a minisz-
ter a mérnöki hivatal referálása után elve-
tette azt a tervet, hogy a polgári fiúiskola 
emeleles épületére még egy emeletet építsenek. 
Az előzetesen elkészített tervek alapján ugyan-
is kitűnt, hogy a tágas iskola átalakítással tel-
jesen megfelel a tanárképző intézet interná-
tusának c&ljára. 

— Megváltozott, anztjta mig a nőgyógyászati 
dkülö; Kő helyének tetm Ifc. A Ida földszinti 

25.733 pengővel: 
a szobafestő munkákat sebészeti, szülésze 

és szülészeti elkülönitőnél a I"estői' arosok te 
mslő szövetkezete (Szeged) 18.312, 20.-139,ük. 
ve 3959 pengővel; 

a redőny munkákat a gyermekklinikáo 
és a nőgyógyásza i elkülönitőnél Rubin Jc 
zseí (Szeged) 9833 és 830 pengővel, a sebész, 
és szülészeti klinikánál podig Magaziner La, 
(Budapest) 13.123 és 18.ÍŐ7 pengővel; 

a felvonó készülékeket a permek, sebészi-
szülészeti és a szülészeti elkülönitőnél Frei. , 
berger Antal (Budapest) 13.752, 11.990, ll.ö'L-
illetve 8100 pengővel; 

a vízvezetéki és egyé' asmunkákat a re 
bészeti klinikánál Púi. érek (Szcu-d 


