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Mennyit Költött a város 
as egyetemi épithteszéselcre 

Még 268 ezer pengővel tartozik a küzpyiilés által megszavazd 
Hozzájárulásból — /l Kultuszminisztériumnál* még fel kell ép 

lenie a Templom-téri H-épUietei és az elmeklinikái 

(A Délmagrjarország munkatársától.) Megírta a 
Délmagyarország, hogy a kultuszminiszter felszólí-
totta a város hatóságát az egyetemi hozzájáru-
lásra vonatkozó elszámolás összeállítására és sür-
gős felterjesztésére. A miniszter ugyanis tisztázni 
kívánja, hogy a város mennyit fizetett már be az 
egyetemi építkezések költségeire a közgyűlés által 
megszavazott hozzájárulásból és milyen kötelezett-
ségei vannak még a várossal szemben az államnak, 
illetve a kultuszkormánynak. 

A polgármester Rack Lipót pénzügyi'tanács-
nokot bizta meg az elszámolás összeállításával. 
Back tanácsnok most elkészítette a kimutatást és 
' zt átadta a polgármesternek, aki sürgősen továb-

bította a kultuszminiszterhez. A kimutatás szeri,'! 
a város a közgyűlés által megszavazott 4 és félmill'*®' 
pengős készpénz hozzájárulásból még 5R8.77Í prf 
gővel tartozik. Ezen kívül kifizette a város a telek 
kisajátítások költségeit. Ezzel szemben a kultusz-
minisztérium tartozik az elméleti orvostani intczc. 
teket magába foglaló Templom téri D-épúlct, az 
elmeklinika felépítésével és a s:-mkórház épü-
letének klinikai célokra való átalakításával. Kö-
zölte felterjesztésében a polgármester a?t is, hogy 
a város a hozzájárulás hátralékos részét nyomban 
kifizeti, mihelyt ezeknek a hiányzó egyetemi inti 
zeteknek az építése megkezdődik 

„ A kereskedőknek 
nem szabad elveszteni a bizalmukat" 

A Kereskedők Szövetsége és a Lloyd-Társulaf vacsorft|a 

mettséggel dolgozik a magyar kereskedőtársa-

dalom ügyeiért. Szoros összefogásra hívta fel 

a kereskedőket. 

Bokor Adolf az OMKE-t köszöntötte és a sze-

gedi kereskedők üdvözletét küldte beszédében 

Sándor Pálnak. 

Dr. Tonelli Sándor nagyhatású beszédben 

mutatott rá arra, hogy véleménye szerint mik 

az okai a világválságnak. Az okok között meg-

jelölte az amerikai túltermelést, a polgári 

társadalom kistőkéinek elsorvadását, az óriási 

eltolódásokat a vagyonokban. Akármennyire 

is súlyos a helyzet, a kereskedőknek nem sza-

bad elveszíteni a bizalmukat Ha rm j d a tőke 

bizakodóbb lesz és megkezdődik a tőkeó;:ön-

lés, bizik abban, hogy minden megváltozik. 

Dr. Balkányi Ká lmán »a magyar kereske-

delem két kiváló szaktudósát, a fővárosi Vér-

test és a vidéki Vértest* aposztrofálta igen 

meleg szavakkal. 

Vértes Miksa felszólalásában arról beszélt, 

hogy a környező ál lamokkal feltétlenül meg 

kell találni az érintkezés lehetőségeit »mert 

a levegőn kivül más i rányú érintkezésre is 

szükség van elszakított területeinkkel*. 

A bankett résztvevői a késői órákig marad-

tak együtt. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szegedi Kereskedők Szövetsége és a Szegedi 

Lloyd Társulat szombaton este a Szegedre ér-

kezett O M K E vezetők tiszteletére nagysikerű 

íracsorát rendezett a Lloydban. A vacsorán 

megjelentek Vértes Emi l , az O M K E alelnöke, 

dr. Balkányi Ká lmán , az O M K E igazgatója, 

dr. Horváth István, az O M K E főtitkára, Wim-

mer Fü löp , Vértes Miksa, dr. Tonelli Sándor, 

Varga Mihály, Bokor Adolf és a szegedi ke-

resekedőtársadalom számos tagja. 

Az első pohárköszöntőt Varga Mihály mon-

dotta, aki üdvözölte az O M K E vezetőit és a kö-

zelgő választásokra való tekintettel »keres-

kedő párt«. megalakításának szükségességét 

hangoztatta. 

Wimmer Fü l öp arra mutatott rá, hogy ami-

kor a kamarakőzi értekezleten elhatározták, 

hogy a kamarák évente más és más kamarai 

székhelyien tartanak értekezletet, az első érte-

kezlet első tárgyának azt tűzték ki, hogy a 

legutóbbi tiz év alatt mennyire visszaszorítot-

ták a magyar kereskedelmet. 

Vértes Em i l arról beszélt, hogv a szegedi ke-

reskedelem valósággal oázison él, mert olyan 

kipróbált vezetői vannak, min t W immer Fü-

löp. Tonelli Sándor, Bokor Adolf, Varga Mi-

hály. Meleg elismeréssel illette Vértes Miksát 

aki — mint mondotta — szintén na^v ráter-

tudtomra, aki m a t i k a i l a g a napban la-
kik, azért van ott akkora fényesség, hogy azt más 
szem ki nem birja, csak az enyém. 

Sejtettem, hogv ez a m a t i k a i l a g annvil tesz, 
mint m a t e m a t i k a i l a g . Mivel ez nekem nem 
szivem szerint való tudomány, azért elejtettem 
ezt a témát Inkább megkérdeztem a Szellemi Em-
bert, mivel lehetek szolgálatára. 

Kivett a kebeléből egy csomó irkalevelet. 
— Majd megtudja uraságod, ha ezt elolvassa. 
Ürgelem-forgatom az üres lapokat, aztán visz-

szaadom neki. 

— Nem látok én ezeken semmit se. 
— Azt elhiszem, — kacsintott ravaszul. — Ez 

szellemténtával van irva, mert a prózaténta nem 
fogja a szellemi eszméket. De ha ezt a könyvet 
kinyomtatom, akkor Magyarország visszakapja a 
nemzetek közt a vezérséget. Nem kell hozzá más. 
csak egy becsületes könyvkiadó s azért ereszked-
tem le uraságodhoz, mint ténybeli szakoshoz, h;>g.\ 
ajánljon nekem ilyent 

Nagyon elszomorodott, mikor megmondtam ne 
ki, hogy ilyent én se ismerek. Meg akartam vi-
gasztalni. 

— Kérem, sürün vannak önnek szellem át isai? 
— Hegyne, maid minden hónapban. P n . isd-

re biztosra várom az Urat. 

— No hál akkor legjobb lesz attól kérni egy 
becsületes könyvkiadó céget. 

Ebben maradtunk s most már várjuk ki türe-
lemmel, megjelenik-e az a könyv, amelyik visz-
szasegit bennünket a nemzetek vezérséget. At-
tól függ, ismer-e a jó Isten becsületes könyv-
kiadót 

IS Bfemzetl Eeovözte a Bocskay! 
Budapest, április 25. Nemzet'-Bickay 3:1 (1:1). 

Millenáris-pálya, 5500 néző. Változ tos játék után 
a 14. percben a Bocskay komért ért el, majd bét 
perc múlva ujabb kornert erőszakolt ki. A 17. 
percben Teleki passzát Mertiu kapta és 15 méle 
res magas lövése a háló balsarliába zuhant (0:1). 
A 2-t. percben Fábián kiboxolt egy magas labdát, 
de Ormossal összeütközve elesett a kapu előtt. 
Közben Szenes az üres kapuba lőtts a labdát, de 
a biró nem itélte meg a gólt. Három percig áilt 
a játék. Ormos azonnal elfoglalta helyét, Fábián 
csak öt perc muíva tért vissza. A 43. percben 
Kovács beadását Czétényi az üres kapuba fejelte, 
mialatt Fábián a beadásra kifutott és az 5-ös 
vonalnál elesett (1:1). Az utolsó percben a Bocs-
kay kornert ért el. Elkeseredett küzdelemmel vég-
ződött a félidő. 

A II. félidőben a Bocskay lendült előbb táma-
dásba és a 3. percben Vincze lövését Gallina csak 
nehezen védte. Rendkívül heves volt az iram és 
a harcból mindkét csatársor kivette a részéi. 
Negyedórai játék után a Nemzeti fölénybe került 
A 30. percben nagyon veszélyes helyzet támadt 
a Bocskay kapuja előtt. Fábián kiöklözi a labdát, 
de az Czétényi elé kerül, aki a kapuba lőtte (2:1). 
Fábián a nagy tumultusban ismét megsérült, ugv. 
hogy végleg elhagyta a pályát és Villányi fog-
lalta el a helyét Ezután a 10 emberrel játszó deb-
receni csapat a védekezésre rendezkedett be, de 
Mertin egy kiszökésnél csaknem kiegyenlített. A 
Nemzeti a 37. percben Kovács éles lövésével ujabb 
gólhoz jutott (3:1). A Nemzeti nagyobb lendülete 
győzte le a bajnokság harmadik, helyén álló Bocs-
kayt, amely a vereségét Fábián sérülésének köszön-
heti, aki már az első félidőben harcképtelenné 
lett 

1 vársssfi háztartásáról szóló 
javaslat az autonémíát sérti 
és a közgazdasági érdekeket 

veszélyezteti 
I n d í t v á n y a z á p r i l i s i K ö z g y ű l é s r e 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

Kertész Béla tőrvényhatósági bizottsági tag a 

kővetkező indítványt nyújtotta be dr. Aigner 

Károly főispánhoz az ápri l isi közgyűlés napi-

rendjére. 

»A belügyminiszter a közelmúltban szűkebb-

kőrü ankéton tárgyaltatta le az önkormányzat i 

testületek háztartásának rendezéséről szóló 

törvényjavaslatát és azt rövidesen a törvény-

hozás elé terjeszti. Ennek a tőrvény javaslat-

nak a szerkesztésébe a törvényhatóságok be 

nem folytak és a javaslat ismeretében meg-

döbbenéssel tapasztaljuk, fyogy a benyúj tandó 

törvényjavaslat számos oly rendelkezést tar-

talmaz, amely részben a törvényhatóságok 

autonómiáját sérti és teszi illuzóriussá, rész-

ben a kereskedelem és ipar érdekeit veszé-

lyezteti. A tervezet szerint felsőbb jóváhagyást 

igényel minden oly határozat, amely 50.000 

pengőt meghaladó értékű ingatlan szerzésére, 

vagy elidegenítésére, átalakítására, vagy fel-

osztására vonatkozik, ingóknál viszont a jóvá-

hagyás má r 25.000 pengőn felül szükséges. 

Felsőbb jóváhagyás nélkül a törvényhalóság 

nem indíthat keresetet, terhes szerződéseket 

nem vál lalhat, középületeket nem emelhet, 

nem alakithat át, vagy bontathat le. El lenben 

a tervezet számos rendelkezést tartalmaz u jabb 

városi üzemek létesítése tekintetében és való-

sággal ujabb üzemek létesítését propagálja. 

Sérelmesek a tervezet rendelkezései a pót-

adó és kereseti adó emelésére vonatkozólag is, 

amelyek utat nyitnak a városi lakosság ujabb 

megterheléséhez. A javaslat, mely valóban 

rólunk, de megkérdeztetésünk nélkül intéz-

kedik, késztet az alábbi indítványom megté-

telére: 

Határozza el Szeged város törvényhatósági 

bizottságának közgyűlése, hogy felirattal for-

dul a belügyminiszter úrhoz avégből, hogy 

az önkormányzat i testületek háztartásának 

rendezéséről szóló törvényjavaslatot megvi-

tatás és véleményadás céljából küldje, le a 

törvény halósági bizottságnak, mielőtt meg e. 

javaslatot a törvényhozás elé tr.rjeszlcné. Egy-

idejűleg hasonló állásfoglalás céljából keresse 

meg a törvényhatóság a lárstörvényhatóságo-

kat is.< 

EKETEHEGY FÜRDŐ 
VIZGYÓGYINTÉZET ÉS KLtMATÍKUS GYÓGYHELY. 

M e g n y í l i k m á j u s 1 5 - é n . 
700 m. » tenger folett. 

V&sntáilomás: Sr>- NovA Ves iTgló). rosta: Vondrisel. 

meleg vizzeL Paso sál-ár 
isetra l n í M r O r 8-50 négyszeri étke-
zéssel, lakással, borravalóval, kor-taksával. EIS- és ntó-
idényben szobákból 50 százalék kedvezmény. Prospektus, 
felvilágosítás: Ftirdfigondnoksig vagy » Menet.jegylrodák 
Bndapeet«n és Eisner-drogéria, Andrássy nt 37. B. 10 

et -ara 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, VIIL, RAKOCZI-UT 5. 

Elsőrangú szálló Az előkelő családok réffi, j<5-
hirnevü találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg1 és meleer folyó viz minden 

szobában. 20 
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