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22 évi vórakoz&s után 

a felsőipariskola szeptemberben 
beköltözik 

Kálvária-téri „uj" épületébe 
(A Délmagyarország munkatársától.) Évek 

óta tart a mozgalom, hogy a felsőipariskola 
Kálvária-téri épületét adják át végre a rendel-
tetésének. Mindeddig erről nem lehetett szó, 
mert az épület egyrészét egyetemi intézetek 
foglalták el. Tavaly elhelyezték onnan az 
egyetemi intézeteket és hozzákezdtek a meg-
viselt épület tartarozásához. A tatarozás költsé-
ge 60.000 pengőt tesz ki, hosszú ideig vita 
tárgyát képezte, hogy melyik minisztérium 
köteles viselni a költségeket: a kultusz-, vagy 
pedig a kereskedelemügyi minisztérium. Vég-
re sikerült áthidalni a kérdést és mindkét mi-
nisztérium részéről hozzájárultak a kiadások-
hoz. 

A renoválási munkával augusztusig elké-
szülnek. a nyár folyamán berendezik és mo-
dernül felszerelik a felsőipariskola gépházát 
és kovácsmühelyét. Ezekre a költségekre 15 
ezer pengőt irányoztak elő, a város a kultusz-
minisztertől kérte, hogy a fedezetről gondos-
kodjon. Most megérkezett Szegedre a kultusz-
miniszter leirata, hogy a szegedi felsőiparis-
kola gépházának és kovácsmühelyének felsze-
relésére 15.000 pengőt irányzott elő és ezt az 
összeget az 1936—37. évi költségvetésbe beál-
lították. Az állami költségvetés julius elsején 
lép életbe, a kultuszminisztérium a jövő hó-
nap elején kiutalja az összeget, hogy a mű-

helyek felszerelésével most már idejekorán 
elkészüljenek. Azt tervezik, hogy a Kálvária-
téri iskolaépületet legkésőbb szeptemberig 
rendbehozzák, ugy, hogy a legközelebbi tan-
évben át lehet adni az épületet eredeti ren-
deltetésének. 

Ezzel együtt felmerült illetékesek előtt a 
kérdés, hogy mi lesz a felsőpariskola Mars-
téri épületével. Értesülésünk szerint ez az ob-
jektum egy pillanatig sem marad üresen, mert 
ha a fémipariskola innen kiköltözik, akkor a 
faipari szakiskolát szándékozzák itt elhelyezni. 
A faipari iskola jelenleg a Szentgyörgy-téri 
elemi iskola egyik szárnyában van elhelyez-
ve, ez az elhelyezés — bár 11 esztendeje tart 
és semmiképpen sem megfelelő. 

A faipari szakiskolán kivül más intézet is 
reflektál a Mars-téri épületre. Felmerült leg-
utóbb az a terv, hogy a mezőgazdasági vegv-
kisérleti és paprikakisérleti Intézetet kellene 
itt elhelyezni. A gazdák részéről sürgetik job-
ban, hogy a kísérleti állomást Újszegedről 
hozzák be a városha, ahol az könnyebben 
megközelíthető volna. A Mars-téri piac köz-
vetlen közelében kitűnő helye volna a kísér-
leti állomásnak: legközelebb tárgyalások in-
dulnak meg, hogyan lehetne lebonyolítani az 
elhelyezést. 

Fürdőruhák divat formák, megbízható minőség. 
Napernyők nagy választék, olcsó árak 
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Nagy A l b e r t Paprika- piao 

Szegedi tanyaházat 
állítanak fel a lipcsei 
nemzetközi kiállításon 

Birnifelvételt készítenek Tápéról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Julius 

huszonnegyedikén Lipcsében nemzetközi népmű-

vészeti kiállítás nyílik meg. A kiállításnak ma-

gyar része is lesz, többek között bemutatnak egy 

szegedvidéki tanyaházat speciális berendezésével 

együtt. A szegedi tanyaház, mint a magyar nép-

művészet egyik érdekessége szerepel majd a lip-

csei kiállításon, amelyein tizenkilenc nemzet vesz 

részt Legutóbb számos tanyaházról készültek 

felvételek, több tanyáiról filmet is vettek fel é« 

ennek alapján készítik majd el a kiállitás számá-

ra a tanyaházat udvarral, gazdasági épületekkel 

és berendezésével együtt. 

Külföldi propaganda céljaira rövidesen, az 

' egyes jellegzetesebb népviseletek megörökítésére 

! is filmfelvételeket készítenek. A napokban film-
1 operatőrök jártak Kecskemét mellett. Bugaconés 

tanulmányozták a gulyások életét. Bugacról az 

egyik filmrendező Tápéra ment, mert arról érte-

sült, hogy a tápéi népszokások rendkívül alkal-

masak arra, hogy filmben megörökítsék. A film-

oparatörök jártak Kecskemét mellett, Bugacon és 

dálattal nézte végig a templomba vonuló tápéi la-

kosság színes, megkapó menetét. Ezt a jelenetet, 

több más jelenettel együtt, meg fogják örökíteni a 

film számára. 

Dzsiu-dzsicu lecke a rendőrségen 
(A Délmagyarorszég munkatársától.) Sokan 

ismerik azt a jóizü történetet, amely még a há-

ború előtti években történt a budapesti rendőrfő-

kapitányságon. Az akkori főkapitány előtt meg-

jelent egy vézna német fiatalember és bemutat-

kozott hogy dzsin-dzsicn bajnok. Akkoriban még 

nem nagyon ismerték a birkózásnak ezt a japán 

rendszerét, a főkapitány sem tudta, hogy a dzsiu-

dzsácu mi legyen. A német azután elmagyarázta 

és engedélyt kért arra, hogy a rendőrlegénységet 

oktassa erre a fontos önvédelmi művészetre. De 

hogy szavait be is igazolja arra kérte a főkapi-

tányt, hogy hivja be a szobába a legmarkosabb 

rendőrét, azon majd bemutatja művészetét. A fő-

kapitány beszólított egy rendőrt akihez azután a 

bajnok azt a meglepő felszólítást intézte, hogy 

teljes erejéből vágja őt pofon. Magyarázólag hoz-

zátette a főkapitánynak, azt akarja megmutatni, 

hogy a dzsiu-dzsicuban jártas embert nem lehet 

pofonütní. A rendőr vonakodott, hiába biztatta a 

bajnok, végül a főkapitány is rászólt a rendőrre. 

A rendőr erre nekihuzózkodott és a kővetkező 

pillanatban olyan pofont kapott a rendőrtől, hogy 

egészen a falig repfilt tőle... A rendőr ugyanis 

— halkezes volt. 
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Befőttjét paprikáját, paradicsomát»» UIIIDUL* -lal 

tegye el. Akkor less tar tö l ! Évek ótg kitűnően 
hevült gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél: 

"I Kossuth Lajos s.-ut 
1» és Nagykörút sarok. 

| Ha nem is teljesen ugyanilyen, de hasonló eset 

játszódott le tegnap Szegeden. A városban tar-

tózkodik egy dzsiu-dzsicu bajnok, aki története-

sen szintén vézna és szintén német Sőt, hogy a 

hasonlatosság még döbbenetesebb legyen, a má-

sik szereplő fél ezúttal is rendőr. Tudni kell 

ugyanis, hogv a bajnok tegnap óta a szegedi rend-

őrlegénységet oktatja az önvédelem nemes művé-

szetére. 

A rókusi tornacsarnokban folyik az oktatás és 

tegnap volt az első óra, amelyen a bajnok az ön-

védelemről beszélt .,általában", majd egynéhány 

fogást magyarázott. Többek között elmondotta, 

hogy ha egy rendőrnek valaki meg fogja a kar-

ját, hogy lehet a kart a legerősebb szorításból is 

könnyűszerrel kiszabadítani. Az elméleíi magya-

rázkodás után gyakorlati bemutatásra került a 

sor. A bajnok magához intett egy hatalmas szál 

rendőrt, aki ott állott tőle nem mesze. Ünnepélye-

sen felszólította, hogy markolja meg a karját és 

fogja, ahogy csak birja. A rendőr elegeit tett a 

felszólításnak és megmarkolta a németet Most 

következett volna a produkció második része, ami. 

kor a német az ámuló közönség morajlása közben 

kiszabadítja, a karját a vasmarokból. 

A német fölényes arccal rántott egyet karján, 

ag azonban nem mozdult, a rendőr fogta becsüle-

tesen. Bántott másodszor is, harmadszor is, ne-

gyedszer is, belekékült, belezöldült, a karja azon-

ban továbbra is fogva maradt. A közönség már 

nevetett. A néniét végighurcolta a rendőrt karjá-

nál fogva az egész teremben, de a kezét nem tud-

ta kiszabadítani. Végre is meg kellett kérni a fia-

tal rendőrt, hogy engedje el a mestert, hogy foly-

tassa előadását... A kis incidenstől pltekintve. a 

bajnok igen sokat tud és valóban szenzációs fo-

gásokat mutat be a rendőröknek 

n biciklista elgázolta 
a 80 éves koldusasszony! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sulyoí 
szerencsétlenség történt pénteklein délelőtt a Ti-
sza Lajos-köruton. Egy ismeretlen biciklista ro-
bogó kerékpáljával elütötte Kondor Miklósné 8o 
esztendős koldusasszonyt, aki a Tó-ucca 6. szám 
alatt lakott. Kondor Miklósné üzletról-íizMre járt 
a délelőtti órákban és könyöradományokat gyűj-
tött. Közben többizben áthaladt a kocsiúton is, 
ahol a délelölii órákban erős a forgalom. Ahogj 
lelépett a járdáról, akkor ért oda egy kerékpá-
ros. A gépet már nem tudta lefékezni, nekiment 
a kol<lusasszonynak, akit fellökött. A kerékpáros 
is leesett gépéről, de gyorsan felugrott és elme-
nekült. Kondor Miklósnét a mentők szállították 
be a közkórházba, ahol megállapították, hogy 
súlyos természetű agyrázkódást és számos mzó-
dást szenvedett. Állapota sulyo« és életveszély«; 
A gázoló kerékpárost a rendőrség keresi. 

A két vezető világmárka 
eredeti /j^S^ eredeti 

SIYRIH STEYR 
-

kerékpárok. Kisirólag csak ná lam kaphtték 
M ~ Ax utániatokra ügyeljünk " 9 1 

Női kerékpárokban nagy választék, ritka szép ki-
vitelben. WeJf-SpexIál korákpárok 

a legszebb, ffljfejBL * • 

legjobb B E S t W legolcsább. 
UJ k e r é k p á r gyár i t zc re léMel OS P-tOl. 
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