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Alice Terry, Ramon Novarró, Várkonyi Mihály csütörtökön a Korzó Moziban.
meri az életet. Át kell formálni ezt az intelligenciát, hogy törődjön a tanyával; ez az ifjúság feladata
Dr. Gesztelyl

Nagy
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A

Járásbíróság

László előadását a kö-

zönség nagy érdeklődéssel fogadta és melegen megtapsolta
Az előadást vita követte, amelyen számosan hozzászóltak a felvetett problémákhoz.

püspökség
felmondási
J&árom lakó
ellen
a Jövő

őéien

(A Délmagyarország munkatársától.) Rendkivül érdekes lakbérleti tárgyalás volt kedden délelőtt a szegedi járásbíróságon dr. Szatay Zoltán járásbiró előtt. A Csanádi püspökség felmondási pört indított annak a háznak
lakói ellen, amelyet a város az egyetemi kisajátítások keretében szintén kisajátított a
püspöki palota céljaira. A kisajátított épület
lakóinak a püspöki hivatal Szabályszerűen leimondott, a lakók azonban a felmondást nem
vették tudomásul és igy került az ügy kedden
a járásbíróság elé. A keddi tárgyaláson a bíróin? csak a lakók első turnusának ügyét vette
clö. Három lakó felmondási pőrében tartotta
UH?' Szalay bíró a tárgyalást, amelynek volt
nchány igen érdekes részlete. A lakók megbízottja a kereset ellen több kifogást emelt. Kifogásolta elsősorban azt, hogy a város a kérdéses épületre az egyetemi építkezésekkel kapcsolatban kapott kisajátítási jogot kifejezetten
azért, hogy az épületek helyét egyetemi intézetek számára engedje át, vagy pedig olyan
intézmények számira, amelyben az egyetem
ballgalól találnak majd hajlékot. Ezzel szemben a csanádi püspökség a kérdéses telekre
a püspöki palotát szándékozik felépíteni. Ilyen
körülményiek között pedig csakis abban az
esetben mondhat fel lakóinak, ha számukra
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más megfelelő lakást biztosit Kifejtette továbbá, hogy a felmondás nem szabályszerű,
mert nincs megjelölve benne, hogy a felmondás mi célból történik. Hír szerint az itt
emelendő épületekben olyan intézményeket
akarnak
elhelyezni,
amelyek
ezidőszerint nem léteznek Szegeden. A lakástörvény
értelmében viszont csak olyan intézmények
elhelyezése érdekében lehet a felmondás jogával élni, amelyek léteznek már. Köztudomás
szexint tulajdonképen a püspöki palota számára kell a telek, ez viszont nem olyan intézmény, hogy miatta lakás nélkül is ki lehelne
telepíteni a lakókat.
A kifogásokra a püspökség
jogi képviselője
reflektált.
Kijelentette,
hogy a
püspöki
palotában
elhelyezendő
intézmények
nagyrésze
létezik
Szegeden és
ideiglenesen
az ujszegedi
tanitónőképzöben találtak hajlékot Szerinte ahoz, hogy mi
célból történt a felmondás, a lakónak semmi
köze sincs. Ha a házigazda más célra használja fel a lakást, akkor a lakónak kártérítés
jár és ezt a.z igényét a bíróság ulján érvényesítheti is.
A bíróság ebben az ügyben a jövő héten
hirdet ítéletit.

héttőn Szegettre érkezik, Itogy megállapítsa
az egyelem! építkezések további sorrendjét
Döntenek a Templom-tér rendezése ügyében is?
(A Délmaqyororszáq
munkatársától.) Meg- titkár aláírása hiányzik még róla. Ha valami
váratlan akadály közbe nem jön, ezen a héirta a Délmoqvarország,
hogy dr. Tóth Béla
fóiegyző a polgármester megbízásából hétfőn ten talán alá is iria az államtitkár és ekkor
Budapestre utazott, hogy a belügyminiszté- haladéktalanul leküldik Szegedre.
riumban megsürgesse a hárommillió pengős
A kultuszminisztériumból azt a hírt hozta
kölcsön engedélyezését és a kultuszminisz- haza a főiegyző, hogy Klebeisberq Kunó kultériumban elintéz/.e az ellntézendőket. A fő- tuszminiszter valószínűleg huszonhatodikán
Jeyyző kedden érkezett vissza Szegedre és lejön Szegedre és ebben az esetben 27 ére
utlának eredményéről be is számolt a pol- összehívta az egyetemi épltőbizotlságot, amely
gármesternek.
a továbbépítés sorrendjét fogja megállapítani.
A polgármester a beszámoló alapján el— Mivel az összes klinikák építését megmondotta, hogy a kölcsőn-ligy a
betügymi•
kapták már a vállalkozók — mondotta a poln szteriumban
fekszik, a jóváhagyó rHnlszgármester — mosl már csak három épületteri rendelet kész, ott hever Tatics Árpád
tömbről lehet szó a továbbépítés programjáhelyettes államtitkár asztalán, csak az államban. Hálra vannak még az orvostudományi
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kar elméleti Intézetei, a természettudományi
„DtlrKopp", „Lucifer", „Sleyer"
Intézet és a bonctani intézetek. Valószínű,
A m e r i c a n "
hogy eiőször a természettudományi
intézet
építésére kerül a sor, mert erre a célra a
miniszternek van már kilencszázezer pengője
a költségvetés keretében. Ez az intézet a
a fllégversei'yekgyőztesei minőségben ut ¡érhetetlen
Templom-térre kerülne, a fogadalmi templom
Gyárt árak i Gurcmik. ílkatrészek legolcsóbban
mellé. Az épület tervét természetesen már a
térrendezési tervek alapján kell majd elkészíteni. így lehetséges, hogy az egyetemi
legszebb kivitelben reklám érakon
építése bizottság legközelebbi ülésén a temKar&os
E&tván
műszerész
oiomtéri teropályázot dolga is szóba kerül,
Arlfeayzeü I n g y e n .
ö l C9>ckonictu.5.
falán mea lesz a aöntés is. honv a nílv«t<>r
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vek közül melyik kerülhet kivitelre.
Elmondotta még a polgármester, hogy a
kultuszminiszter, akinek leutazása egyelőre
még nem bizonyos, ha lejön, akkor az oooaák helyét is kijelöli, sőt lehetséges, hogy
leteszi a rókusi állami elemi iskola alapkövét
is, bár a tervek még nem készültek el és
egyelőre nincs is elegendő pénz hozzá. A
miniszter kétszáziizezer pengőt szánt erre az
Iskolára, de legalább százezerrel több kel)
hozzá.
A polgármester különben hétfőn délelőtt
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok kíséretében
bejárta az egyetemi építkezések színhelyét,
alaposan megnézett minden épülőfélben lévő
klinikát. Szemleutja értesülésünk szerint szo*
ros összefüggésben van azokkal a kifogásokkal, amelyek az utóbbi időben az egyetemi
épületek stilustalanséga miatt fölmerültek.
Tapasztalatairól és impresszióiról a polgármester a következő rövidke mondatban
számolt b e :
— Nagyon szépek azok a klinikák.

4 peng« 50 miérírt
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A Kossuth zarámdokok
a Fehérházban
Washington, március 20. A magyar delegáció
teguap tisztelgett a Fehérházban. A küldöttség
tagjait Széchenyi László gróf washingtoni magyar
követ mutatta ba Cooüdge elnöknek. Az elnök
rendkívül szívélyesen fogadta a magyar zarándokokat. Néhány ember kisér.eíet teit a iájogatás
megzavarására. Négyen a Fehérház különböző be*
járóinál álltak fel és plakátokat mutogattak, amelynek szövege a magyar kormányzatot gyalázza. A!
másik őt ember a járókelőknek osztogatott röpiratokat. Valamennyiüket letartóztatták. A tisztelgés után a magyar o-umöttség a kongresszus alsóházának épületébe ment. Tilson háznagy vezettá
be a magyar delegátusokat a folyosóra, ahol a
képviselőház tagjai lelkes tapssal
köszöntötték
őket.
A Chicago Tribuna washingtoni jelentése szerint a Fehérliáz előtt letartóztattak 4 magyart^
akik ellenséges tüntetésre készültek az elnöki fogadásra megjelent magyar delegáció ellen. A tüntetők plakátokat hordoztak, amelyek ezerint a
magyar delegáció a HabsLurg-dinasztia vissla.á.
réi-e érdekében do'^ozik.

Kelengye
ráktár
№f>; férfi- és gyermek-fehérnemüek
készen és rendelésre is.

Agy- és asztainemüek, paplanok
nagy választékban.

Liliom, Schroll siff o n o k és vásznak
legolcsóbb árakon.

Babi do!gak,

kocsitakarók stb.

Pollák Testvéreknél
Csekonics és Fekefesas u. sarok.
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