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A szegedi iparosság remekelt 
a tanitói internátussal — 

mondják az ellenőrző bizottság taglal 
A kapupalofa külső épilési munkálatai befejeződtek 

(A Délmcgyarország munkatársától) A ta-
nítói internátus bokrétaünnepélyét, mint arról a 
Délmagyarország beszámolt, szombaton tartot-
ták meg- A. bokrétaüimepélyen részt vett Po-
gány Móric- a monumentális épület {tervezője 
és részit vettek az ellenőrző bizottságnak a 
tagjai: az illetékes minisztériumok képvisetői-
Az ünnepség résztvevői most maguk is meg-
győződhettek arról, hogy a monumentális épü-
let hatását milyen nagy mértékben csökkenti 
az épület — befejezetlensége- amelyről sok szó 
esik mostanában a városházán éppen ugy, mint 
a városban- A kultuszminisztérium ugyanis 
nem építtette be azt a hatalmas telektömböt 
teljesen, amelyet annakidején erre a célra sa-
játított ki a város- A telek egyik fele üresen 
maradt és csak a sarokrészén emelkedett föl 
az internátus épület, amelynek meztelen tűz-
fala most ridegen meredezik a Boldogasszony-
sugárut felé 

A polgármester nemrégen felterjesztést inté-
zett a kultuszminiszterhez ebben az ügyben-
Felhivta a miniszter figyelmét arra- hogy az 
üresen hagyott telekrész befejezetlenné teszi 
az építkezést és nagyban lerontja. art a művé-
szi hatást. amelyet a tanitói internátus művé-
szi kiképzése gyakorolna ki'.'.önbcn rr^d^nkire-
A polgármester ezért arra kérte a minisztert, 
hogy biztosítson fedezetet a telektömb teljen 
beépítésére ugy. amint az Klebelsberg Kunó 
megbízásából Pogány Móric eredetileg meg-
tervezte. vagy pedig, ha a fedezet b'ztositásá-
nak akadálya lenne, adja vissza az üresen ha-
gyott telekrészt a városnak• mert a város már 
több oldalról is kapott komoly ajánlatot a te-
lek beépítésére• 

Annak a szép városképnek a hatását, ame-
lyet a tanitói interná'us hatalmas boltivei biz-
tosítanak. ez a meztelen, rideg tűzfal teljesen 
lefokozza- Most. hogy az építkezési munka 
külső része eljutott a befejezéshez, hogy a vál-
lalkozók elkészüljek csaknem a teljes felfala-
zással és a megvalósult klobelsbergi elgondolás 
körvonalai kibontakoztak az állványrengeteg 
mögött- a megoldás csonkasága• befejezetlen-
sége annál szembetűnőbb- annál bántóbbá vált 
Erről a kultuszminisztérium kén viselői maguk 
is meggyőződhettek a bokréteürnrepély alkal-
mából és remé'hető- hogy minden erejiikke1 

támogatni fogják a kultuszminiszternél a pol-
gármester felterjesztésében kifejezésre jutta-
tott és különbem is teljesein jogos kívánságot-
mert hiszen az állam annakide',' r-?s«i a kö-
telezettséggel vette át a város által kisajátí-
tott telektömböt• hogy azt teljes egészében 
beépítteti-

A miniszterek szakértő képviselői különben 
a_ bokréta ünnepély alkalmából tüzetesen meg-
vizsgálták a részben befejezet'' részbein folya-
matban lévő munkálatokat és meglapították, 
hogy a szegedi iparosság ezzet az építkezéssel 
valósággal remekelt• Nyíltan hangoztatták, 
hogy a végzett mynlka olyan tökéletes, lvogv az 
miniden tekintetben kiállja a versenyt a legis-
mertebb budapesti iparosok munkáival is- A 
szegedii munkások és a szegedi ir>am^olk kifo-
gástalanul oldották meg az éoüM rntgv szak-
értelmet és gondosságot igénylő bonyolult vas-
betonszerkezeteit. és mimikriuklkal a legtelje-

sebb elismerést érdemeitők ki-

A Boldog? -sz c •-•.vsugártrfcat áthidaló épület-
rész íe'fa'az^si munVia néhány ranon belül 
már be is fejeződik- A magas falakra lapos 
tetőterrasz kerül és arra középen, a sugárut _ 
tengelyében valami szobor, vary s".dborcsonor 
tozat- Pogány Móric most d^Vn^k a sz^hor 
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probléma megoldásának tervén- Többféle kom-
bináció merült föl- Lehetséges- hogy az épület 
ormára Boldogcsszony szobrát helyezik e' 
arccal a sugárut felé. de az is lehet, hogy más 
megoldást választanak- Szobrok kerülnek a 
boltives épületnek ugy a Gizella-téri- amint 
sugárut felé néző homlokzatára is. mint a 
sime. falfelület egved'di díszítései• Ezeknek a 
szobroknak a tervén is most dolgozik Pogány 
Móric- Munkáját a *é!en befejezi ugy. hogy a 
kora tavasszal már sor kerül ebekre a szob-

rászmunlkákra, amelyeknek kivitelénél valószí-
nűleg a szegedi szobrászok miivészetét fogiák 
igénybevenni-

Az épület vakolási problémája még mindig 
megoldhatlan. de azt már eldöntötték az ille-
tékesek, hogy a DMKE-palota is uj vakolatot 
kap- még pedig ugyanolyant- mint a tainitói in-
ternátus. amely építészetileg is szervesen 
összefügg vele-

A külső munkálatokait különben most rövi-
desen félbeszakítják, hogy a téli hónapokban 
alaposain kiszáradhassanak a friss falak- A té-
len azokat a belső munkákat végzik el, ame-
lyek a fagyos időjárásban is elvégezhetők és a 
kora tavasszal, amikor fölenged majd az idő. 
végzik el a még hátralévő kőművesmunkákat-

Pogány Móric építész a bokrétaürmepély 
után fölkereste dr- Pálfy József polgármestert-
akivel igen fontos megbeszélést folytatett az 
építkezéssel kapcsolatban fölmerült további 
problémákról-

Összeállították 
a téli inséfimunkák sorrendjét 

Egyelőre 500 munkanélküli kap munkát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retes, hogy a népjóléti ügyosztály a mérnöki 

hivatallal karöltve összeállította a téli hóna-

pokban végrehajtandó inségmunkák program-

ját. Az inségmunka-tervezetet az elmúlt hetek 

során több bizottság is letárgyalta, legutóbb a 

városrendező bizottság foglalkozott az inség-

munkaprogrammal és bizonyos változtatáso-

kat eszközölt a tervezeten. A bizottság javasla-

tainak megfelelően most a mérnöki hivatal 

véglegesen elkészítette a programot és a terve-

ket, amelynek alapján december első hetében 

hozzákezdenek az inségmunkálatokhoz, a kö-

vetkező: 

A mérnökség által végzendő inségmunkák sor-
rendje; Felsőtiszaparti árvédelmi töltés vízoldali 
rézsűjének megerősítése, felsőtiiszaparti árvédel-
mi töltés mentett oldali rezsüjének megerősítése, 
felsővárosi levente sporttelep 1. sz. pályájának be-
fejezést, homokrakodó és a két lejáró töltés föld-
munkájának befejezése, leventegyakorlótér egyen-
getése Fenti munkákra felhasznált csillék és vá-
gányok karbantartása és az egyes görpálya 
anyagmegjavitása, az alsótiszaparti védtöltés egy 
szakaszának megerősítése, tanítóképezde, József 
főherceg-telep Kállay-ligat állami utvonalom talaj-
nemesitéses útépítés, Kolozisvári-tér rendezése, 
gyermekjátszótér létesítésével, Szabadság-tér, Vad-
kerti-tér, Csillag-tér, Dugonics-temető előtti tér, 
Lechner-tér, KiskaszLnó telkének rendezése gyer-
mek jó b zótér létesítésével, Hármas-környéki szi-

vattyútelep melletti ülepesztő medence kiépítése, 
Mars-tér burkolatlan részének planirozása, Uj-
szegedi templom megjavítása ós festése, az ujsze-
gedi hullámtéren bozótok kiirtása, a Somogyi-
templom előtti feltöltetlen rész feltöltése, tanyai 
utak domborítása. 

Kertészet által végzendő inségmunkák sorrend-
je: Állandó kertészeti munkálatok 12 hónapon ke-
resztül, faiskolai munkák, a Városi kertésztelepen 
kertészeti munkák, ujszegedi ligeti munkák, hősi 
temetői munkák, a Gedói park munkálatai, a So-
mogyi-telepi régi park munkálatai, a Somogyi-te-
lepi uj park munkálatai, Boldogasszooy-sugáruti, 
Széchenyi-téri, Rudolf-téri, Stefániái. Rerricb Béla-
téri, Mátyáis-téri, Szabadság-téri, Somogyi-uccni 
parkmunkálatok, a Rákóczi-tér átalakítása és 
gyermekjátszótér készítése, a fogadalmi templom 
kertészeti munkái, a Dugonics-tér, a Szent György-
tér, az Uj-tér. Gizella-tér, a ítélőtábla és a gyer-
mekklinika előtti rész kertészeti munkái, a Petőfi 
Sándor-sugárut rendezése, a Nagybuvártó és a 
felsőtiszaparti sporttelep inségmunkái, a Kossuth-
Lnjos-suffárut és a Kolozsvári-tér kertészeti mun-
kái, a Kiskaszinó teriilet rendezése, a Gyümölcs-
termelő Egyesület tanyai gyümölcsfaiakciójának 
munkái. 

A köztisztasági telep munkaszükséglete: Hóta-
karitás és egyéb rendkívüli munkák. 

A tervek szerint az inségmunkák megindu-
lásának el«ő hetében egyszerre 4—500 *,zük-
ségmunkást fognak foglalkoztatni, később ne-

dig fokozatosan növelik a munkások számát 
másfél-kétezerig. 

Az egyetem tanárai 
C az ínségesekért 

A szeg edi egy etem tanárai móndten télen jeten-
'ös mértékben járulnak hozzá az általános nyo-
mor enyhítéséhez- Az egyetemi professzorok 
speciális módon segítik az ínségeseket már 
évek óta. még pedig ugy, hogy hetenkint nagy-
számban élelmiszercsomagokat osztanak ki az 
arra rászoruló szegény családok , között- Az 
egyetem tanári kara most értesítette a nép-
jóléti ügyosztályt, hogy november 30-án. szom-
baton megkezdik a szeretetcsomagok kiosztá-
sát és ezientul minden héten osztanak csoma-
gokat- Az eddiigi tervek szerint hetenkmt 70 
szeretetcsomagot osztanak ki és húsvétig tart 
majd az egyetemi professzoróknak ez az in" 
ségenyhitő akciója- Az egyetemi szaretetcso-
Trr.gok iránt az inseges családok körében nagy 
az érdeklődés és hogy minden rászorulónak 
jusson felváltva hetenkint a csomagokból, a 
népjóléti ügyosztály fogja kijelölni azokat 
akik hetenkint jelentkezhetnek a s/eretetcso-
magoikért-

Egy gazdálkodó 
öngyilkossága 

(A Délmagyarország munkatársától) Szer-
dán éjszaka tragikus öngyilkosság történt a 
Veresács-ucca 6. sz. alatti házban. Itt lakott 
évek óta T a r i Mátyás ismert szegedi gazdál-
kodó, akin az utóbbi időben a búskomorság je-
lei mutatkoztak. A gazdálkodónak családi 
kellemetlenségei voltak és ez okozta azt, hogy a 
gazdálkodó elkedvetlenedett, zárkózott lett és 
később már az öngyilkosságra gondolt. Hozzá-
tartozói is észrevették a változást rajta és ezért 
vigyáztak rá, nehogy elkövessen maga ellen 
valamit. 

Tari Mátyás mostanában nyugodtabbnak 
látszott, de azért az öngyilkossági tervéről nem 
tett le. Szerdán éjszaka a gazdálkodó eltűnt és 
amikor jó idő múlva keresésére indultak, már 
csak hoíttestét találták meg. Az egyik kamrá-
ban száritókötélre felakasztotta magát. Csa-
ládja vágta le a kötélről, értesítették a dolog-
ról a közeli rendőrszobát, orvost is hívtak, de 
Tari Mátyáson nem lehetett segíteni, jóval az 
öngyilkosság felfedezése előtt kiszenvedett. 

A nyomozás során — miután búcsúlevelei 
r.em hagyott hátra — azt igyekezett a rendőr-
ség megállapítani, hogy miért dobta el ma -
gától az életet. A nyomozás eddigi adatai sze-
rint a gazdálkodó perben állott mostoha leá-
nyával és a per miatt keseredett el annyira, 
hogy elkövette az öngyilkosságot. Holttestét a 
törvényszéki orvostani intézetbe vitték. 


