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A közgyűlés elé kerül 
a kultuszminiszter legújabb kívánsága 

Van-e a városnak százezer pengője a Leszámolópalola szépítésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
város tanácsa csütörtökön ismét foglalkozott 
azzal a leirattal, amelyet néhány nappal ez-
előtt Klebelsberg Kunó kultuszminiszter inté-
zett a városhoz és amelyben a Leszámoló-
palota előtt álló Petőfi Sándor-sugáruti házak 
kisajátítását, illetve megszerzését kérte, hogy 
a hatalmas épület egyik frontja láthatóvá vál-
jon. Kárpótlásul a miniszter — mint ismeretes 
— megígérte, hogy lemond az Onozó-féle telek-
tőmbről, amelyet annak idején az egyetemi 
építkezések céljaira szerzett m e g a város. 

A tanács hétfőn foglalkozott már ezzel a 
kérdéssel és Fenyő Lajos műszaki tanácsos be. 
jelentette, hogy az érdekelt háztulajdonosok 
mennyit kérnek ingatlanaikért. A bejelentett 
igények szerint a városnak a kultuszminiszteri 
kívánság teljesítése kereken kétszázhuszezer 
pengőjébe kerülne. A tanács hétfőn azonban 
nem hozott határozatot, mivel a polgármester 
nem tett részt az ülésen. így került csütörtö-
kön ismét a tanácsülés napirendjére a kultusz, 
miniszter leirata. A polgármester bejelentette^ 
hogy a kultuszminiszter szegedi látogatása al-
kalmával együtt megtekintették a kérdéses 
épületeket és megállapították, hogy itt a vá-
rosnak tulajdonképen csak két épületet kel-
lene megszereznie, mert a harmadik a város 
tulajdona, a negyedik megszerzése pedig nem 
okvetlenül szükséges. Az épületek megszerzé-
sének a költsége igy lényegesen redukálódik, 
de még igy is eléri a százezer pengőt. 

A tanács csütörtökön sem hozott végleges 
határozatot, csupán a tiszti főügyészt bizta 
meg a polgármester, hogy állapítsa meg, vaj. 
jon a város kérhet-e a kérdéses épületekre 

kisajátítási jogot a kereskedelmi minisztertől 
abban az esetben, ha a tulajdonosokkal békés 
uton nem lehet megegyezni, mert kétségss, 
hogy kifejezetten városszépitési célokért meg. 
adja.e a miniszter a kisajátítás jogát a város-
nak, 

A tanács különben elhatározta azt is, hogy 
a juniusi közgyűlés elé terjeszti be ebben az 
ügyben javaslatát, mert a közgyűlésnek kell 
végérvényesen döntenie, tíajjon teljesithctő-e 
a város mostani anyagi helyzetében a kultusz, 
miniszter kívánságé. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett a polgármesterhez, hegy abban az e'set. 
ben, ha a miniszter kárpótlásként lemond az 
Onózó.féle telekről, miért volt szükség azok-
nak kisajátítására, ha pedig a helyzet időköz-
ben ugy alakult, hogy ezekre a telkekre már 
nincsen szüksége az egyetemnek, azokat a 
városnak minden ellenszolgáltatás nélkül kell 
visszakapnia, tehát semmiesetre sem lehet 
visszaadásukat kárpótlásnak tekinteni. 

— Az eredeti tervek szerint az Onozó-féle 
telekre és a mellette lévő telkekre épült volna 
fel a biológiai intézet — mondotta a polgár-
mester —, most azonban megváltozott a terv 
és a miniszter a biológiai intézetet a Leszá-
moló.palotában helyezi el, azokban a helyi-
ségekben, amelyek a postaigazgatóság kiköl-
tözése következtében rövidesen fölszabadulnak. 
Igy az egész Leszámoló-palotát az egyetem 
foglalhatja el. A kárpótlásul felajánlott telkek 
közül a város eddig még csak az Onozó-féle 
saroktelket nem szerezte meg, de a többi már 
a város, illetve az állam tulajdona, 

M a S a l a m o n B é l a 
és a Terézköruti Színpad vendégjátékénak premierje. A nyári szezon legnagyobb szenzációja évek óta a 
főváros legnépszerűbb komikusénak, Salamon Béláriak és Társulatának vendéaíátéka. Minden esztendőben 
kedves vendegei a szegedi közönségnek. Felkeres bennünket, hogy 3 és fél órán át kocogtasscn. elteiejtesse 
velünk a mindennopi élet gondjait és a vidém nevetés gondtalan világába vigyen magával Ar idén is szen-
zációs műsorral jön vidéki turnéjára: Notí Károly, Négy Endre, Lőrincz Miklós legnogyobb sikerű darabjaival, 
a főváros ezidei szenzációival és műsorának ráadásul Salamon Béla leghíresebb szerepéi, n Vonósnégyevt 
uj átdolgozásban is magával hozza. Szőke Szakáll Vonósnégyes c. bohózatát, Salamon Béla Bcdao~Men 
löbb mint 500-szor játszotta és évről évre reprizben hozzák Még egy kedves meglepetése lesz az idei műsor-
nak: Nagy Endre, Lényi Viktor, Harmath Imre kis operettjeit es zenés blüettjeit is magában foglalja. Salamon 
Béla 5 ragyogó bohózat — Vonósnégyes — Apámuram — rlej színművész, színművész A holdkóros — 
A cégvezető főszerepeiben lép tel esténkínt, ezer és ezer viccet hoz magával és felejthetetlen alakításaival 
most is méltán ki fogja érdemelni a közönség szeretetéi, a tüntető tapsokat, amivel évről-évre elha'mozza őt 
a szegedi publikum. A kitűnő művészigozgató, Salnmon Béla mellett n Terézköruti Színpad népszerű és raoyogó 
nérdájából Orsolya Erzsi, Lengyel Gizi, Jármay Karola, Sárossy Andor, Komlós Vilmos, Berky József és Fenyő 
Á'pád csotlokoznok a szenzációsnak Ígérkező est sikeréhez, legyek elővételben kaphatók a Belvárosi Mozi 

elővételi pénztáránál. 

f ' J Y / ' f ^ Péntek. Róm. kath. Nagy Vazul. 

Protestáns Vazul. Nap kél 4 óra 
02 perckor, nyugszik 7 óra 58 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva. 

\ 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Tőrők Márton, Csongrádi suaárut 14. (Tel.: 
364. sz.) 

— A polgármester kiírta a pályázatot Ma-
chánszfcy László állására. A tragikus körülményék 
kőzött elhunyt M a c h á n s z k y László megürese-
dett állására, a közkórház sebészfőorvosi állására 
a polgármester dr. D e b r e Péter igazgató-főorvos 
előterjesztésére csütörtökön kiírta a pályázatot. 
A pályázat határideje junius 27-én déli tizenkét 
óra. A pályázati feltételek szerint a sebészfőorvos 
a tizedik fizetési osztálynak megfelelő fizetést 
kapja. ' . - v 1 > ~ 

— Az angol választások a Munkásotthonban. 
Csütörtökön esté a Munkásotthonban népgyűlés 
volt, amelyen P a j o r Rudolf párttitkár az angol 
választás eredményeiről tartott előadást a zsúfolt 
terem hallgatóságának nagy tetszése közepette. Pa-
jor Rudolf azután az általános titkos választójog 
jelentőségéről beszélt. 

— A gyümölcs-, főzelék- és zöldségfélék váloga-
tásának, osztályozásának és csomagolásának vég-
zése vasárnapokon és Szenl István napján. A ke-
reskedelemügyi miniszter a napokban megjelent 
rendeletében megengedte, hogy a gyümölcs-, fő-
zelék- és zöldségfélék osztályozása, válogatása és 
csomagolása az évnek április 15-től október 30-ig 
terjedő szakában vasárnapokon és Szent István 
napján, továbbá hétfőn és Szent István napját 
közvetlenül követő köznapon a piaci árusítás meg-
kezdésének időpontjától kezdve végezhető legyen, 
még pedig vasárnapokon és Szent István napján 
délután 2 óráig, köznapokon a szokásos munkaidő 
befejezéséig. A nyílt árusítási üzletekben azonban 
fenti cikkek válogatása, osztályozása és csomago-
lása csak az ilyen üzletek nyitvatartásinak ideje 
alatt végezhető. 

z A Szegedi Polgári Dalárda folyó hó 15-én 
este fél 9 órai kezdettel az ujszegedi Vigadóban 
nagy hangversenyt rendez, melyre a nagyérdemű 
közönséget ezúton is mcahivja a rendezőség. 

Lord Rothermere és Esmond 
Harmsworíh levele az Alföldi 
Kereskedelmi Utazók 
Egyesületéhez 

Az Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete 
— mint ismerefes — nagy ünnepségek kere-
tében lord Rothermeret fővédnökének és Es-
mond Harmsworthot védnökének választotta 
meg. Dr. Tonetli Sándor, az egyesület elnöke 
markáns sorok kíséretében küldte ki a diszes 
okleveleket Londonba, ahonnan most meg-
érkezett a lordnak és fiának válasza. Lord 
Rothermere levele a következő: 

„London, Northeliffe House. Alföldi Keres« 
kedelmi Utazók Egyesülete Szeged. Tisztelt 
Uraim, megkaptam az oklevelet, amelyet az 
egyesület fővédnökévé történt megválasztásom 
alkalmából küldtek nekem. Önök engem nagy 
megtiszteltetésben részesítettek. Minthogy ez 
olyan egyesület részéről Jött, amelynek tagjai 
közvetlenül érzik a trianoni szerződés rette-
netes kereskedelmi handicapiát, az Önök 
megnyilatkozása reám nézve különös értéket 
jelent. Köszönetem kifejezése mellett vagyok 
kiváló tisztelettel Rothermere.* 

Esmond Harmsworíh a következő levelet 
intézte az egyesülethez: 

»Nagyon örülök, hogy egyesületüknek pat-
rónusává választottak. Nagy benyomást gya-
korolt rám az a hálás érzés, amely díszok-
levelükben kifejezésre jut. Nagyrabecsülöm a 
megtiszteltetést és szívélyesen üdvözlöm a 
tagokat. Harmsworth." 

x A szegedi zsidó Ifjúság junius hó 16-án, vasár-
nap délután fél 6 órakor a hitközség dísztermében 
tartja évzáró ünnepélyét. 

— Gyermeickabaré. Á Stefánia-Szövetség szegedi 
fiókja védencei javára a községi elemi iskolák 
növendékei szereplésével junius 16-án, délelőtt fél 
11 órakor a Korzó Moziban gyermekkabarét ren-
dez. Műsor a kővetkező: 1, Magyarruhás gyermek-
csoport. A belvárosi elemi leányiskola, a szent-
györgyi elemi leányiskola, a belvárosi elemi fiú-
iskola és a szilléri elemi fiúiskola tanulóinak a 
szereplésével. Prológ: Irta vitéz dr. Lengyel Endre 
e. m. t. Előadja Hainiss Judit, a belvárosi leány-
iskola III. o. tanulója. Betanította dr. Ajtayné. 
Plakátok: Hainiss Klarisse, Balogh Ilonka és Tő-
rők Rózsika. 2. »Kéményseprők«, énekkel és tánc-
cal. Előadják Görög Etuska és K. Nagy Csilla. 
Betanította K. Nagy Jánosné. 3. Benedek Elek. A 
pesti kislány falun. Előadja Tarnay Vera, a bel-
városi leányiskola IV. o. tanulója. Betanította 
Szászné K. Vilma. 4. Tündértánc. Előadják a 
belvárosi óvóda növendékei: Feeskés Ica, Klein 
Etuska, Erdey Ily, Zsirkay Baba, Szántay Kaci, 
Varga Editke, Iricz Éva, Schmier Ilonka, Czárán 
Kató, Erdélyi Bözsi és Szirovicza Rőzsi. Szóló-
táncosok: Görög Etuska és K. Nagy Csilla. Be-
tanította K. Nagy Jánosné. 5. Holland tánc. Lejti 
Virágh Éviké, a Szentgyőrgy-iskola III. o. tanulója. 
Betanította Kurbos Illy tánctanárnő. 6. Menüette. 
Táncolják Görög Etuska, K. Nagy Csilla, Görög 
Klárika. Radó Viktória. Betanította K. Nagy Já-
nosné. 7. Magyar tánccsoport. Törők Böske, Ba-
logh Ilonka, Szauer Rózsi, Kuk Ilonka, Scjpes 
Ilonka, Subert Karolin és Alexa Erzsike, a Csong-
rádi elemi iskola növendékei. 32-es baka vagyok 
én . . . Énekkel és tánccal előadja K. Nagy Csilla. 
Betanította K. Nagy Jánosné. 8. Rendelő óra a 
Stefánia-Szövetség védőintézelébeu. Szereplők: For-
gách László, Balogh Ilonka, Török Bözsike, Hainiss 
Klarisse, Pongrácz Annuska, Deák Ilonka, Kuk 
Ilonka, Alexa Bözsi, Szauer Rózsi, Sejpes Ilona, 
Szigeti Rőzsi. Betanította: K. Nagy Jánosné. 

— Felsőtanya vasárnapi iinaepe A Felsőtanyai 
Mezőgazdasági Egyesület látogatott ülést tartott, 
amelyen a vasárnap tartandó szobor leleplezését 
és jubiláris ünnepséget tárgyalta. A művészi al-
kotású szobormű a felsőközponti templomkertben 
készen áll és csak az utolsó neveket vésik bele a 
talapzatba. A vendégek fogadására készült diadal-
kapu az országútnak a templom melletti részén 
épül. A kormányzó képviseletében gróf Klebels-
berg Kunó jelenik meg. A szoboravató beszédet 
József főherceg mondja, míg a szobrott dr. G1 a 11-
f e 1 d e r Gyula megyéspüspök szenteli fel. Az ün-
nepélyen való részvételre nagyszámban jelentkez-
tek vendégek ugy a városból, mint az alsótanyák-
ról. Az egyesületek zászlójukat is magukkal hoz-
zák és koszorút helyeznek a szoborra. Glattfelder 
megyéspüspök vasárnap reggel 8 órakor érkezik 
Felsőkőzpontra, ahol aznap tartja meg a bérmá-
lást József főherceg délelőtt egynegyed 11 óra-
kor, Klebelsberg Kunó délelőtt fél 11 órakor ér. 
kezik meg, - * 


