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Nyolcvanezer nengff államsegéllyel járulnak hozzá
a belvárosi iskola emeletráépítésének kiltségeihez
a tanév végén kezdik meg a belvárosi iskola kibővítéséi
(A Délmagyarország
munkatársától.')
Ismenetes, hogy a közgyűlés a tanács javaslatára
már régebben elhatározta a belvárosi elemi
fiúiskola Jókai-uccai épületének kibővítését,
amelynek terveit a mérnöki hivatal már régebben elkészítette. A tervek szerint az iskola
egyemeletes épületére még két emelet kerül,,
úgyhogy az épületben hajlékot kaphat végre 1»
jelenleg bérlakásokban
működő belvárosi
leányiskola is. A leányiskola osztályai számára a város évek óta a Jerney-féle bérházban bérelt helyiségeket, ez a megoldás
azonban nagyon sok kívánni valót hagy hátra és oktatási szempontból nagyon sok kifogást tett indokolttá. Az iskola végleges elhelyezését az iskolai hatóságok már régebb idő
óla szorgalmazták, a városnak azonban eddig
nem volt fedezete rá. A legutóbbi városi kölcsön keretében az emeletráépítés költségeinek
egy részére sikerült a város hatóságának fede- í
zclct teremtenie, mivel azonban ez a fedezet
a költségeknek csak egy részére lett volna elegendő, felterjesztéssel fordult a tanács a kultuszminiszterhez és megfelelő államsegély kiutalását kérte.
A kultuszminiszter most ieiratilag értesítette

a város hatóságát, hogy a belvárosi iskola kibővítésének költségeihez a jövő évben nyolcvanezer pengő államsegélyt utal ki. Igy elhárultak az iskola kibővítése elől az utolsó pénzügyi akadályok is. A város az iskola uj emeleteinek építését a jövő év tavaszán megkezdi
és az építkezés következtében a belvárosi fiúiskolában az oktatást valószínűleg valamivel
korábban befejezik.
A kultuszmjnszter legutóbbi itt tartózkodása
alkalmával szóbahozta a tanonciskola építésének kérdését is. Ez az iskola az építési költségvetés szerint félmillió pengőbe kerülne. A
város annak idején azt kérte a kultuszminisztertől, hogy a költségnek legalább felét
vállalja el az államkincstár terhére. A kultuszminiszter akkor csak százezer pengő segély kiutalására tett ígéretet. Mivel a város a
még hiányzó Összegre nem talált fedezetet, a
tanonciskola dolga lekerült a napirendről. A
miniszter most közölte a polgármesterrel, hogy
a jövő évben valószínűleg átvállalja tárcája
terhére a félmillió pengős építési költség felét és igy sor kerülhet végre a tanonciskola
felépítésére is.
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Berlinből jelentik: Varsói jelentés szerint
Kovno melletti falu kőzségtanácsi ülésén egy
parasztgazda hirtelen megőrült. Csendőrt hívlak, aki szuronyt szegezve akarta a dühöngő
embert megfékezni, de az kikapta kezéből a
"zuronyt és a csendőr mellébe döfte, aki hol-

és tizenegy

fáróHelöí

tan rogyott le. Az őrült parasztgazda azután
kirohant az uccára és a járókelőket sorra
leszúrta.

Négy

ember meghalt,

hét súlyosan

megsebesült. A dühöngő őrültet csak nagynehezen sjkerült erős esendői-osztagnak ártalmatlanná lenni.

Szegedi vállalkozó lette a egkedvezfibtf ajánlatot
a természettudományi isifézef felépít
Még ebben az évben megkezdik az s!apozési munkálatokat
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
egyetem természettudományi intézetének épületére, areelynek terveit a Templom-tér rendezésének kivjteli terveivel együtt
Rtrrlch
Béla készítette cl, október 22-én tartott versenytárgyalást a kultuszminisztérium. Mint ismeretes, az egyetemi építési bizottság hétfői
ülésén, amelyen Khbelsberg Kunó kultuszminiszter elnökölt, foglalkoztak ezzel a kérdéssel is fc a kultuszminiszter bejelentett«, hogy
az általa kidolgozott munkaprogram szerint
az épület kőművesmunkáit a jövő évi Boldog.

asszony ünnepéig, amikor sor kerül a fogadalmi templom felszentelésére, él kell készíteni. Éppen ezért a kultuszminisztérium számvevősége és Rerrich Béla építési irodája a
benyújtott ajánlatokat a lehető legsürgősebben felülvizsgálja, hogy az építési bizottság
j november első napjaiban már megbízhassa az
| építéssel azt a vállalkozót, akinek ajánlatát
; a legelőnyösebbnek találja és elfogadja.
\ Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a kultuszminisztériumba benyújtott és hétfőn felbontott ajánlatok kőzött ismét szegedi vállalkozó tette a legkedvezőbb ajánlatot, még pedig
az Erdélyi
ós Breuer-cég, amely a város
S&sntgyörgy-uecai uj, háromemeletes bérházának építésére is megbízatást kapott. Mivel
valószínű, hogy az ajánlatba nem csúszott számítási hiba, igy a vállalat vezetőhelyzetét az
ajánlatok átszámítása után is megtartja, kétségtelennek látszik, hogy erre a művészileg megoldott tervü épületre is megkapja a megbízást, amely esetben még ebben az évben megj kezdi az alapozási munkálatokat.
A természettudományi intézet palotájának
építésére egyébként nyolc vállalkozó nyújtotta be ajánlatát. Döményi és Ehrlích és a
Szegedi Építő Rt. 482.500, Berényi (Budapest) 608.750, Berkes (Szeged) 611.610, Erdélyi és Breuer (Szeged) 590.000, Reich és
báró Urbán 626.000. Szolcsányi és Takács
642.000, Czigler és Eng (Szeged) 647.000 és
Ottovay István (Szeged) 696.000 pengős ajánlatot tett. Döményi és Ehrlích ajánlatát, mivel a
vállalkozók nem tették le a kikötött óvadékot,
a kultuszminisztérium szabálytalannak minősítette és igy ez az ajánlat nem jöhet figyelembe
a versenytárgyalás eredményének végső meg"üianitásánál. Az utána következő íccelőuyö-

sebb ajánlat Erdélyi és Breuer-cégé.
A vállalkozók a versenytárgyalási felhívás
értelmében csak a négy alapmunkára, a föld-,
a kőműves-, az elhelyező- és a vasbetonmunkára tettek ajánlatot. Az építkezés másik .munfkacsoportjára, amely körülbelül ugyanennyi
értéknek felel meg, a kultuszminisztérium még
nem hirdetett versenytárgyalást, értesülésünk
szerint azonban rövidesen ezt a versenytárgyalási felhívást is közzé teszi a minisztérium.

Bevásárlás, inas, átjáróház
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi államrendőrségre tegnap délelőtt két
érdekes feljelentés érkezett. Az egyik feljelentést
D a n n e r Péter és fia füszerkeresk«dő oég, a másikat M i h á l y i Adolf füszerkereskedő cég tette
ismeretlen tettes ellen. Tegnap reggel 9 órakor
ugyanis a Danner Péter és fia üzletébe egy elek
gánsan öltözött uriasszony állított be. összecsomagoltatott 30 pengő értékű fűszerárut és azt mondta* ]
hogy küldjék el vele az inast, majd otthon ki- j
fizeti. Az üzletben készségesen
teljesítették az
»úrinő« kérését. Mikor a hölgy az inassal a Takaréktár-ucca és a Horváth Miháty-ueca sarkára
ért, azt mondta, hogy itt a sarokházban az első
emeleten lakik. Ez a ház átjáró ház, kijárata van
a Takaréktár-uccára és a Horváth Mihály-uccára
is. Az első emeleten aztán a hödgy megkérte az
inast, hogy várja qieg, azonnal hozza a pépzt.
A többi aztán már ugy játszódott le, mint az már
ilyenkor szokásos. Az inas várt, várt, mikor « !
hölgy sokáig nem jelentkezett^ visszament az üzletbe és jelentette a dolgot.
Délelőtt 11 órakor M i h á l y i Adolf üzletében
vásárolt egy jól öltözött úrinő 30 pengő erejéig.
Ez is ugyan ugy játszódott le, mint az előző eset,
míg az inas az első emeleten várt, addig a hölgy a
csomaggal a Horváth Mihály-uccai kapun megszökött, A rendőrség megindította a nyomozást
az »úrinő« után.

SZEGEDI SAKKELET.
A Szegedi Sakk-Kör körbajnoki versenyéntt nevezési zárlatát, tekintettel az óriási érdeklődésre,
vasárnap estig meghosszabbította. Versenynapok
hétfőn és csütörtökön 8 órakor. A verseny megnyitása és első játéknap október 29.
A Pálfy Kupáért játszott vasárnap Szeged csapata Csongrádon, ahol a tizenkettőből tiz tartalékkal felálló Szeged 6 : 5 arányban vereséget szenvedett, egy játszma fügsőben vap, amit ha Szeged
nyer, a mérkőzés eJdSctsUeu lesz.
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nevelőnek vagy hézi tanítónak af&nkozik.
Nyolc évig a fővárosban óraadásból taníttatta magéi.
Most iskoláját Szegedre helyezték ét és csak abbun az
esetben folytathatta tanulmányait, ha fanitványhoz Juthat.
Elem:', polgári-, kereskedelmi- és középiskolai növendékek lonilésál felelősséggel vállalja. Németül is lanlt.
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