
As egyetem, az állam és a város 
A város fertőzik 264 ezer pengővel, az állam pedig a szemklinika, az elme'illnlka 

és a Templom-léri „D"-épOlet felépítésével 

(A Délmigyarország munkatársától.) Dr. 
Szlhj Kálmán kultuszminiszter! ál'amtitkár — 
mint azt lopunk más helyén megírtuk — hét-
főn délelőtt meglátogatta ow.ogyi polgármes-
teri, akivel különböző egyetemi kérdésekről 
folytatott megbeszéléseket. A megbeszélések-
ről a polgármester érdeklődésünkre a követ-
kezőket mondotta: 

— Az államtitkár ur közöl'.e velünk, hogy 
A kultuszminisztérium számvevőségének meg-
állapítása szel .nt Steget város még 261.000 
pengővel tartozik az államnak az egyetemi 
épl'kczésckhe: megszavazott városi hozzájáru-
lás utolsó részlete cimén. A minisztériumnak 
az a kivánsága, hogy a város ezt az összeget 
most fizesse meg. Közöltem az államtitkár 
úrral, hogy a város kész őrömmel kifizeti 
ezt a 2G4.ÓOO pengőt, de csak akkor, ha a' 
állam U teljesiti azokat a kötelezettségekei, 
amelyeknek teljesítéséhez szavazta meg a köz-

gyűlés a hozzájárulást. 

— Az állam tartozik még a szemkórháznak 
klinikává való átalakításával, a Templom téri 
>D«-épület felépítésével, az elmeklinika el-
helyezésével, mert ez az intézet még mindig 

a város épületében, a Pulcz-uccai fiókkór-

házban működik. Közöltem azonban azt is 

az államtitkár úrral, hogy hajlandók len-

nénk esetileg kifizetni akkor is ezt az ösz-

szeget, ha az állam a pénzből egyelőre csak 
a Templom-téri *D «-épületet építtetné fel, 
a várost azonban mindaddig tem lehet köte-
lezni a hozzájárulás utolsó jkszletének meg-
fizetésére, amíg az állam ennél a részletnél 
jelentékenyen nagyobb építkezési értékekkel 
tartozik. 

Dr. Szily államtitkár kijelentette a polgár-

mester előtt, hogy kívánságát közölni fogja a 

kultuszmin íszterreL 
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A magyar és kQlföldl Irodalom 
LEGÚJABB REMEKEI. 

Bélmagyarország kölcsönkönyvtárában. 
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HireR 
» V O T Kedd. Róra. kat. Korma, Damj. 
M A i • protestáns Adalbert Nap kél 5 
óra .r>3 perckor, nyugszik 17 óra 48 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10461 t-ig, 
* Városi Mureum mindennap, vasár- és finnepnap 
is, délelőtt 10-től féJ l-ig van nyitva. Folyóirat-
csere kedden, csütörtökön, szombatod délután fél 
5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
<anak: Grünwaíd Imre örök., Kálvária-u. 17. (Tel, 
1223.; Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
1777.) Tcrnesváry József, Kelemcn-u. 11. (Tel. 1391.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Törők 
Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Tel. 1364.) 

— Az ITj - Somogyi -telepi iskola és a járha-
tatlan utak. Iritz Béla törvényhatósági bizott-
sági tag indítványt nyújtott be a polgármes-
terhez, amelyben azt kéri: rendelje el a kis-
gyűlés az algyői országúttól az u j elemi isko-
iáig vezető .'¡20 méteres és a Somogyi-telepre 
vezető köves' úttól az iskoláig vezető ugyan-
csak 320 méteres gyalogút kikövezését még 
i hhen az évben. Iritz Béla indokolásul előadja, 
liogv az Ui-Somogy i-telepen épült iskola ez 
évben megnvílt, azonban az iskola rossz utvi-
-/.(MIVOK miatt megközelíthetetlen. Ugyanez a 
helyzet a másik utszrkasznál is. A munkál« -
'ok m'ndőssze 1000 pengőbe kerülnének. 

— .Tnnept ¡: es kiilsöséírrk között leplezték le 
Erzsébet királyné bnrtipesti szobrát. Budapestről 
vlcntik: Fényes külsőségek között leplezték le 
vasárnap délelőtt Frz.séliet ki-ályné szobrát az 
¡'»kii-téren. Az. ünnepségen Horthy Miklós kor-
mányzó. a kormány tagjai és Budapest társadal-
mának vezetői jelentek nie«. Az emlékmüvet az 
¡'sszes budapesti harangok zúgása és liariairchá-
,-oni ágyulövés k >/.bei leplezték le. Z^itvay Tibor 
.'azságügyminlszter és Sipfícz Jenő polgármester 
•ondoi' ik beszédet, majd a szobor megkoszorú-

zása következett. 

— Javítják a hidhurkolatot. A mérnöki hi-
vatal házikezoléslten megkezdte a híd fakocka-
'mrkolatának javítását. A burkolat ¡ulajdon-
I éppen ép, csak a szurokreteg kopott le róla. 
\ burkolatot inoM szakaszonkint forró szurok-
kal leöntik és apró kaviccsal szórják be. A 
munka néhány napig tarL 

— Munkavédelmi seregszemle. A Nemzeti 
Munkavédelmi hivatal szegedi szervezete va-
sárnap délelőtt seregszemlét tartott az Ipartes-
tületben. Az "egybegyűltekhez Vogel Tibor 
nyugállományú ezredes tarolt beszédet, majd 
dr. Hajnal István a tagok nevében biztosította 
Vogel ezredest a tagok hűségéről és kitartá-
sáról. A seregszemle a Hiszekegy eléneklésé-
vel fejeződött be. 

z JA kávé eaak Vincénél! Minden reggel friss 
pörkölés, Aradi-ncca 5. Tej. 14-60. 

Kommunisíaíöbbség 
a szófiai városházán 

Szófia, szeptember 26. A vasárnap lefoljt 
községi választásokon a kommunisták 21 man-
dátummal a 35 mandátumból álló községta-
nács többségét szerezték meg. A parasztok és 
demokraták kormányblokkja 11, a Zankoff-
féle jobboldali ellenzék 3 mandátumot kapott. 

Minthogy kormánykörök véleménye szerint 
monarchista állam fővárosának nem lehet 
kommunistn többsége, a szófiai községtanács>t 
és valószínűleg az egész kommunista pártot 
feloszlatják. 

— A szabadkai Rotary Klub tagjai Szege-
den. A szabadkai Rotary Klub 15 tagja láto-
gatott át Szegedre Pavlovics Milos elnök veze-
tésével. A szegedi Rotary Klub a vendégek tisz-
teletére vacsorát adott, melyen dr. Veress Gá-
bor üdvözölte a vendégeket. A vacsorát érte-
kezlet köveife, amelvnek a legfőbb pontja a 
Szeged—Szabadka közötti forgalom megjavi 
tása volt. Rerzenczey Domokos műszaki fő-
tanácsos ismertette a kérdést, melvnek lénye-
ge az, hogv Szesred és Szabadka között közvet-
len vonalok indulnának, filléres vonatok köz-
lekednének és a vizumnélküli határátlépési 

igazolványokat általánossá tennék a szomszé-
dos forgalomban. Pavlovics Milos javaslatára 
elhatározták, hogy e fontos ügyek íetárgvalá-
sára mindkét klub kisebb bizottságot alakit. 
A szegedi bizottság tagjai: Veress Gábor, Ber-
zenczey Domokos. Kozma Ferenc. Ko?rutowitz 
Kárólv Polgár Péter és Tonelli Sándor. 

— Lovag Armcntano Ede vivótanfolyania meg-
nyílt. Jelentkezés ."í—ó-ig nanonta. Dugonics-tér 
12.. Yaoló-ház. f i 

IX.21 
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyo-

morégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan* 

ságnái, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-

gyomorra 1 pohár természetes »Ferenc Józsel" 

keserüvizel. A belorvosi klinikákon szerzett 

tapasztalatok, szerint a Ferenc József vlz az 
Ideális hashajtó minden Jellemző tulajdonsá-

gát egyesit! magában. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-

üzletekben kapható a.t 

— Tüz a köznti hídon. Hétfőn délután a közúti 
hidon egy katlanban a kátrány kigyulladt A kát-
rány olyan nagy lánggal égett, hogy azt hitték, 
hogy a hid gyulladt ki. A tűzoltók rövid idő alatt 
eloltották a tüzet. — Vasárnap éjjel tetőtüzet jo-
leztek a Báró Jósika-ueca 11 száma házból. Ki-
dérült, hogy a kéményből lecsapódó szikrákból 
következtette!; arra, hogy a tető gyulladt kL A 
tűzoltóknak a helyszínen dolguk nem akadt 

— Fodrászok műsoros estje. A szegedi fod« 
rászok szakosztálya hétfőn este az iparteStü-< 
let nagytermében műsoros estélyt rendezett A 
kitűnően sikerűit estén a Visszhang Dalkör. 
Sári István, Bálint Gvula, Sándor, Szécsénvi 
Micike, Tóth Ilonka, Sári Csibike, Icaz Má-
ria, Magyar József, Knöífer Ilonka, Mák Ernő 
és Mezei Károly szerepeltek nagy tetszés mel -
lett ö t régi érdemes mestert: Lorch Pétert 
Szieberth Pétert, Ríedl Ferencet, Kocsis Be* 
nőt és Mohaupt Ferencet, a szakosztály okle-
véllel tüntette ki. 

z Modern játékkészítő tanfolyamra jelentkezni 
lehet Nemzeti Sajtóvállalatnál, Kárász-n. 

— Két mérgezés. A mentők hétfőn hajnalban 
súlyos mérgezési tünetekkel szállították kórházba 
Szögi Andrásné Dobó-ncoa 13. szám alatti lakost 
A mérgezés körülményeit még nem sikerük meg-
állapítani. — Blezók Julianna 16 éves ujszegedi 
cselédleány véletlenségből sósavat ivott A köz-
kórházban ápolják. 

— Imaszékpótjegyek. A hitközség szerdától * 
kezdve az imaszékliérlőknek jegy felmutatása 
ellenében gyermekük részére egy pótjegyet ad 
ki; — középiskolai tanulóknak diákjegyet 
(Margit-ucca 20.. I.) A főünnepi istentisztele-
tekre csak jeggyel lehet bemenni. 

— Az njszegedl dalárda első hangversenye. 
Az Ujszegedi Keresztény Dalosegyesület vasár-
nap tartotta meg első nyilvános hangversenyét 
Hajabáes Ernő karnagy vezetésével. Az njszegedi 
Vigadó nagytermét megtöltő közönség a fiatal da-
lárda mindegyik produktumóit lelkesen megtap-
solta. A hangverseny végén Hanser Rezső Sán-
dor, az Ujszegedi Népkör elnöke beszédet mon-
dott, amelyben a dalárda támogatására hivta fel 
a közönség figyelmét. 

— Szerenád. A rendőrbiróság hétfőn délelőtt 
hat suhcncot vont felelősségre, akiket uccai bot-
rányokozásért és éjszakai csendháboritásért je-
lentettek fel. A suhancok a földszinti ablakok 
előtt szerenádokat adtak és kannaszámra öntötték 
a szobákba a vizet. Dr. Pitpp Menyhért a rendőrta-
nácsos-rendőrbiró a vádlottakat fejenklnt 5 pen-
gő pénzbüntetésre Ítélte. — Elitélt hétfőn a rend-
őrbiró két autófuvarost is, akik iparengedély nél-
kül szállítottak teherárnt Az egyik hat napi el-
zárást. a másik 20 pengő pénzbüntetést kapott. 
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HAMERU-KESZTYUK 
iPgoloAóbban P o l l i k Testvéreknél • ISO 

O L V A S H A T J A A 

DELMAGYAR0RSZAG0T 
mart a takarékossági 
szervezet legalább annyit 
térit vissza, amennyibe az 
előfizetés kerül, ha be-
vásárlásait Igazolványába 
beíratta. 


