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15-én megnyílik 
a városi gyermekkórház 

A népjóléti miniszter erélyes leiratban Kéri választ az eddigi 
huzavona okáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nincs talán 
még egy város Magyarországon,, ahol annyi huza-
vona, akadékoskodás történne a közkórházak körül, 
mint Szegeden. A város társadalma évekkel ezelőtt 
csak késhegyig menő obstrukcióval tudta megaka-
dályozni a közkórház egyetemi célokra tervezett 
feláldozását, de talán a leglelkesebb harc is ered-
ménytelen marad a polgármesteri akarattal szem-
ben, ha a népjóléti miniszter nem figyelmezteti 
a város hatóságát a közegészségügy mindennél 
fontosabb érdekeire. Ugyanez történt a Gráf-féle 
gyermekkórházzal is, amely nyolc esztendeig adott 
hajlékot az egyetem gyermekklinikájának. A mult 
évben végre fölszabadult ez az alapítványi épület, 
a klinika elfoglalta tiszaparti uj hajlékát, mi sem 
lett volna természetesebb és közérdekübb, mintha 
a felszabadult épületben ott folytatja a nyolc 
ivvel ezelőtt hajléktalanná vált gyermekkórház 
a működését, ahol annakidején abba kellett hagy-
nia. De a polgármester ezzel az intézménnyel is 
kísérletezett, nem rajta mult, hogy ajándékozási 
terve nem sikerült. Az egyetem se reflektált nagyon 
rá, a város társadalma azonban felemelte tiltakozó 
szavát A jogászok megállapították, hogy a város 
f>z épületet nem is használhatja más célra, csak 
arra, mint amire az alapítók szánták. Az alapitó 
okirat világosan kimondja, hogy a város köteles az 
épületben kőzkórház jellegű gyermekkórházat fen-
tartani és ha. ezt a kötelezettségét nem teljesiti, 
akkor az alapítók törvényes leszármazottai vissza, 
vehetik az épületet a várostól. 

Igy lehetetlenné vált a gyermekkórház elaján-
dékozása, a polgármesternek azonban uj gondolata 
támadt. Elhatározta, hogy az alapítványi épület-
ben egyetemi fenhatóság alatt álló tüdőbeteg 
gyermekkórházat rendeztél be. A közönség ez ellen 
a' terv ellen is állást foglalt, a közgyűlés pedig 
kivételesen leszavazva a polgármesteri akaratot, 
kimondotta, hogy a gyermekkórházat mint a köz-
kórház gyermekosztályát kívánja ismét megnyitni 
és elrendelte annak lehető legsürgősebb rendbehozá-
sát, berendezését és rendeltetési céljára való bo-
csájtását. 

A közgyűlési határozat kimondása óta már hosz-
szu hónapok teltek el, de a gyermekkórház kapuja 
még mindig nem nyUt meg. Ugylátszik, ezt a szánr 
dékos huzavonát már megsokallta a népjóléti mi-
niszter, aki most néhánysoros erélyes hangú leira-
tot intézett a polgármesterhez, akitől sürgős jelen-
tést kér az ügyben. A népjóléti miniszter fiélre-
érthetetlen módon arra hívja fel a polgármestert, 
hogy a lehető legsürgősebben tegye meg az intéz-
kedéseket a gyermekkórház megnyitására és tegyen 
jelentést, hogy a kórház üzembehelyezése mind-
ezideig miért nem történt meg. 

A szabadságon lévő polgármester helyett dr. 
vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok válaszol a nép-
jóléti miniszter leiratára. Bejelenti, hogy a gyer-
mekkórház renoválása már megtörtént felszerelé-
sét is befejezték és julius tizenötödikén megkezdi 
működését. A kórházban negyven ágy lesz és 
mint a közkórház gyermekosztálya fog működni, 

VASÁRNAPI KONFERANSZ 
Hölgyeim és Uraim, jelentem, hogy a német 

"ReveTters-ek magyar csapatának szegedi tagja ha-

zaérkezett: Batassa József. Méltóztatnak emlékezni, 

•hogy a kitűnő énekes négy társával Berlinben 

megalakította a német Revellers társaságot és hosz-

szH időn keresztül Abel-kvartett néven énekelték 

végig Németországot Az idén a négy magyar 

énekes elvált Ábeltől és uj társaságot szervezett 

Azóta Die 5 Songs néven járják a német szinpado-

kaít és ma már — Londonba indulnak. A 5 Songs 

ma a legismertebb német modern énekes-kvintett, 

csak itthon tudjuk, hogy az 5 Songs közül mind 

az öt magyar és kettő szegedi: Balassa József és 

Vigh Jenő. A télen bejárták Berlint, Hamburgot 

Drezdát, Lipcsét, Kölnt, Hannovert, Karlsbadot, 

a Bajnát, — énekelték a berlini rádióba, felléptek 

egész.sereg német színházban és remek szerződé-

seket kötöttek , a berlini gramofon-stúdiókkal. Leg. 

utoljára Mainzban énekeltek a Bajna-felszabadulási 

ünnepen, most hazajöttek nyaralni kicsit Mert jó, 

jó Berlin és Hamburg, de Szeged mégis egyetlen 

és otthon... A nyaralás azonban nem tart sokáig, 

mert 23-án már a berlini rádiónál kell énekelni 

és szeptemberben a 5 Songs Londonba vitorlázik: 

a német Revellersek magyar csapata kinőtt a 

német határokon... 

itthon a szinház bucsuheteit abszolválja érde-

kes programmal és érdekes sikerrel. A kapuzárás 

most már véglegesen a jövő héten le^z, de előbb 

a szegedi szinház meglátogatja mégegyszer a ta-

nyát a Nótáp kapitány ővitézségével. A héten 

még lesz egy-premier: Heltai Jenő békebeli édes 

Nafialihja, amit legutóbb a Belvárosi Szinház 

játszott emlékes sikerrel. És kedden búcsúzik a 

szinház névtelenül verejtékező munkásserege: a 

karszemélyzet. Delly Ferencet szerették volna Sze-

gedre csábítani erre az alkalomra, de a fiatal és 

régi szegedi szinész kimentette magát. Most Vincze 

Zsigmond Limonádé ezredesét hozzák szinre. Aztán 

Tarnay direktorné is fellép még az elutazás előtt, 

a sok kérésre a Horváth lányt tűzték műsorra. 

És kapuzárás előtt még egy estét a tragikus sorsú 

Almássy Endre emlékének is szentelnek, egy estét 

Almássy özvegyének rendeznek a régi direktor 

régi színpadán... 

Jövő szerdán Páger Antal búcsúzik el Szeged-

től jés a szegedi deszkáktól négyévi verejtékes szen-

vedés után. Girardinak és a legendás Sziklay Kor-

nélnak emlékezetes szerepveit játsza el bucsuzóul, 

a postásfiut a Postásfiu és huga zenés bohó-

ságban . . . 

Szerdán Szegeden volt a kitűnő Z. Molnár László 

és a színházi hírvivők azonnal felriadózták a 

kérdést, mit akarhat Szegeden a Magyar Szinház 

kitűnő karrikaturistája... És hitetlenül fogadták a 

hírt, hogy a szegedi Z. Molnár hazajött Szegedre, 

mint minden esztendőben, meglátogatni édesanyját.. 

Búcsúznak a szinészurak ós szinészhölgyek, akik 

jövőre elmennek Szegedről. A fiatal Szilassg is 

búcsúzkodik és azt mondja, hogy megunta a szín-

pad kétes örömeit, fölmegy Pestre és beáll vala-

melyik minisztériumba kevésbé fényes, de egé-

szen biztos tisztviselőnek... 

Tarnay direktor a napokban ajánlatot kapott 

a budapesti Belvárosi Színháztól, főrendezőnek ké-

rik. A tárgyalások megindultak, — Heftai Jenő 

színháza szeretné megnyerni a színpad és a szin-

ház vérbeli művészét és elhivatott ismerőj ét-

Szombaton este Pap Róbert, a kitűnő közéleti 

harcos tiszteletére az ügyvédek bankettet rendez-

tek a Kaszinóban abból az alkalomból, hogy az 

j ügyvédi kamara érdemes alelnöke harminc évvel 

ezelőtt szerezte meg ügyvédi oklevelét, három év-

tizede harcol az ügyvédi frontokon . . . 

A rádió lassan megnyitja kapuit a szegediek 

előtt is. Két nap előtt Hont Erzsébet hangverse-

nyezett pénteken este pedig Tarkó Jenő hang-

játékát, a »Kvártélyosok«-at adták elő. A fiatal 

szerző két szegedi polgár pesti élményeit mu-

tatta be a rádió hullámain. A rádió igazgatósága 

egyébként műsorra tűzte Tarkónak még három 

játékát; — a »Szemtől-szembe«, >A gulyás meg a 

Röntgen* és a »Párbeszéd a gyorsvonaton« is 

rádióba kerül a közeli napokban . . . 

Makón is megkezdődik lassan a nyári szinház, 

de ezúttal már — Szeged nélkül. A marosparti 

Jeruzsálem fájlalja a dolgot és igy írnak a sze-

gediek kirándulásának elmaradásáról: »A szegedi 

színházi ügyek Makón is éreztetik hatásukat, 

amennyiben a szegedi szinház a mult évi gazdag 

erkölcsi és anyagi sikerek dacára sem vállalkozott 

ebben az évben a makói szezon megrendezésére.* 

Szeged helyett ezúttal Kiss Irpád társulata köl-

tözik be Makóra és a társulati névsorban isme-

a magyar permetező 
légy- és r o v a r i r t ó 
minden rovart megöl 1 H4 
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rős nevekkel is lehet találkozni: Ila Máry, Hajnal 

Betti... 

Tetszettek egyébként hallani, hogy Signor Uferini 

(a fiatalabb) el akarta csábítani Szegedről a leg-

pajkosabb és legédesebb színésznőt, Kiss Manyika 

úrhölgyet? Hosszas fondorkodások folytak az ifjú 

tánctünemény körül, már-már majdnem elbüvész-

kedték a szegedi színpadról, annyira megnyerte 

varázslói tetszésüket, de az utolsó pillanatban 

Mangika drága gyermek eltüntette magától a va-

rázslatok és csábitások gyönyöreit... 

És végül Hölgyek és Urak, a hét legrosszabb 

vicce, amit a kiskapu nyári padkáján agyaltak 

ki a már nyaralni vágyó művész uraks 

Mi ez: ..ressg Gábor. 

— 1 

— Nincs elöl-eg.,. 

Na és még egy a legrosszabbak közüli 

— Au ban Szegeden nyaralni. 

— 1 

— Hiányzik a gusztus.., 

Rémes. Grácia. Hölgyek és Urak.... 
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Üzletemnek 
Mikszáth Kálmán ucca 1. sz. 
alá történő áthelyezése foly-
tán a még raktáron levő 

áruimat 

árleszállítással 
készpénzfizetés mellett 

árusítom. 

Fein Lajos 
Klauzál tér 3. 

E g y e d ü l n á l a m kaphatók a v i lágh írű 
STYRIA és 
TRIUMPH 

kerékpárok 

C S E P E L 
kerékpárokat nem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kés& 
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézből nálam lehet beszerezni. Szántd 
Sándor gépkereskedő, Szeged, Kiss Dávid-palota, 
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