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Kinevezték
az uj városi orvosokat
(A Délmagyarország munkatársától.) Már
napokkal ezelőtt elterjedt a hire. hogv a belügyminiszter aláirta az uj városi orvosok kinevezésének okmányait, de a hivatalos értesítés csak moet érkezett le Szegedre. Mint ismeretes, kilenc városi orvosi állásra ; rta ki a
polgármester a, pályázatot, amelvnek határideje a hónap közepén járt le. A benyújtott, pályázatokat a polgármesteri javaslattal égvűtt
azonnal felterjesztették a belügyminiszterhez,
aki annakidején közölte a város hatóságával,
hogy az uj városi orvosokat augusztus elsejéig
feltétlenül ki fogja nevezni.
A kilenc állásra nem kevesebb, mint harminchat orvos nvujtotta he pályázatát. A pályázók legnagyobb része eddig is Szegeden
praktizált, de azért van köztök több. akinek

semmi kapcsolata sem volt eddig Szegeddel.
A pályázók
közül a
belügvminiszrer
Sztavrovszky Pál mentőfőorvost. Hernádit Mihályt, Jánossy
Mihályt, Koródy
Istvánt. Hunyadit János kórházi orvost, Vida
Józsefet,
Pap Sándori. Imre Mihálvt és Matusovics
Leót
nevezte ki Szegedre városi orvosokká. Matueovics Leó az erdőigazgatóság nem récén nvugalombavonult főnökének fia és testvérbátyja
Matusovics Tibor tb. fogalmazónak, aki jelenleg a főispáni titkári teendőket látja el Szegeden. Matusovics Leó eddig Budapesten volt
kórházi orvos.
A kinevezett városi orvosok hivatali beosztása ügyében hétfőn délben megbeszélést tartottak a. polgármesterhelvettes hivatalában.

A hét végén megkezdik
a Hősök Kapufa freskóinak festését
4 Képzőművészei! Tanács kiküldött bizottsága hétfőn helyszint
szemlét tartott és elismerését fejezte ki Aba-Novák freskó-kartonjai iránt
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn délelőtt érdekes helyszíni szemle folvt le
az épülő tanítói internátus boltivei alatt, ahol
a közeli napokban Aha Nórák Vilmos, a kiváló festőművész megkezdi a. Hősök Kapuja
freskóinak készítését. A művész, akit. mint
ismeretes, az Országos Képzőművészeti Tanács egyhangúlag hozott szakvéleménye alapján híztak meg a freskók megfestésével, a mult
héten, hozta le Szegedre a freskók természetes nagyságban lekÓ6zitett kartonjait és azokat fölrakta a kapu boltozatainak mennyezetére. A freskók területe 245 négyzetméter
és
igv a hatalmas kartonokat műteremben nem
lehetett volna ugv kiállítani', hogv teljes képet nyerhettek volna róla a szakértők. A Képzőművészeti Tanács éppen ezért tartotta szükségesnek a helyszíni
szemlét. Eredetileg ugv
volt. hogv a szemlét még a mult héten megtartják. de a vihar leszaggatta a kartonok egyrészét. és elsodorta egészen a püspöki palotáig.
Több közülük tönkrement, ezeket Aba Nóváknak újból el kellett készítenie.
A hétfőn tartott helyszíni szemlén a Képzőművészeti Tanácsot dr. Say Géza főtitkár,
Péti Tstván. a kiváló festő, a képzőművészeti
főiskola lektora és Burghardt
Dezső festőművész képviselte. Jelen volt a szemlén dr.
Pálfy József polgármester, aki vasárnap érkezett haza Gasteinből, Poaány Móric, a tanítói
internátus és a Hősök Kapuja tervező-művésze

kozás végét, mert elhatározták, ha tBrlk, ha
6zakad, elpanaszolják sérelmüket. Közben erős
kifakadáeokkal méltatták a készülő rendeletet.
A küldöttség egyik tagja szinte sirva
mondta
el. hogy már a nagyanyja
is paprikát
árult a
szegedi piacon, most pedig el akarják tiltani
őket foglalkozásuktól.
Közben kiderült, hogv a küldöttség tagjai
között, olvanok is vannak, akiktöbb, mint ötven esztendeje
árulgatják már a Széchenvi-téren az édesneme«
szegedi paprikát-.
A küldöttség végül bejutott a polgáraeeterhelyetteshez, aki előtt azután elhangzottak
a súlyos aggodalmak.
Dr. Tóth Béla kiielentette, hogv a rendelettervezet, budapesti tárgyalása^ során a paprikapiac megszüntetésének kérdéséről nem eeett
szó és igv nem hiszi, hogy ezzel a tervvel bomolván foglalkoznának az illetékesek. A tanácskozásokon a batyuzó
paprikaárusitás kérdése került csak szóba, de ez is olyan értelemben. hogv hagyják meg ezt az árusítási
rendszert-, mert a tapasztál at ok szerint ez
elősegíti a, paprikapropagandát.
— A Széchenyi-téri paprikapiac messzűn
tetése ellen a város hatósága, minden lehetőt
elkövetne, ha. ez a terv komoly formában felmerülne — mondotta a polgármesterhelvettes
—. már csak azért. is. mert ez a piac
szint,
jellegzetességet,
forgalmat
ad Szegednek.' ezenkívül igen sok család számára biztoeit megélhetést. Ezek az árusok hosszú évek óta árusítanak a szegedi piacon kora reggeltől a késői
órákig, a legkisebb haszonnal dolgoznak és
egyik legjobb propagálói a szegedi paprikának. \ város hatósága mindent elkövet, hogv
továbbra ís zavartalanul érnsithassanak rég?
helvükön.

ós a mérnöki hivatal képviseletében Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos.
A művészeti bizottság egyhangúlag megállapította. hogv Aha Nóvák freskótervei a legteljesebb mértékben lielégiPik a várakozásoMonopólium előtt
kat ugy művészi, mint stilszerüségi és kiviteli
EDESXEWES P A P R I K A K I L Ó J A
szempontból. Nagyszerűen beillenek a freskók
a tervezett műalkotás, a cél és a környezet mig a készlet tart. NÓGRADY GAZA, Lechnw-rtr.
hangulatába és ig\ minden tekintetben igaNYigvobb vételnél árkedvezmény.
?!M
zolják a Képzőművészeti Tanács eredeti véleményét. amelv Aha Novak Vilmos freskóterveit találta alkalmasnak a kivitelre.
Jelen volt a szemlén Aba Nóvák. Vilmos is,
aki nagv figyelemmel hallgatta a bizottság
tagjainak megjegyzéseit. Réti István az egyes
apróbb részletek kidolgozására tett érdekes
javaslatot, a művész végül kijelentette, hogv
(A
Délmagyar ország
munkatársától.)
A
az ajánlott szakértői részletmódositásokat
szerdára összehívott törvényhatósági kisgvűlés
örömmel végrehajtja. Aba Nóvák Vilmo6 a
napirendiét hétfőn délelőtt készítette elő a
freskók felfestését csütörtökön, vagv pénteken ! város tanácsa. Az előkészítő tanácsülés alig félmegkezdi.
óráig tartott és már ebből is következtetni leA szemle alkalmával a bizottság megvizs- het arra, hogv a kánikulai kisgvűlés napirendgálta a Hősök Kapuja környezetét .is és megié milyen vérszegény lesz.
állapította. hogv Pogánv Móric alkotásának
A tárgysorozat azért ötvenhárom pontból áll,
hatása teljes mértékben csak akkor fog érvéfontosabb nem igen akad közte. A kisgvűlés
nyesülni, ha. a Gizella-tér parkját a már kész
vállalatba adja szerdán a városi tűzoltók szátervek alapján átrendezik és a térről eltüntemára szükséges nvári ruházati cikkek szállítátik azokat a, momentumokat, amelvek nem ilsát. a külterületi elemi iskolák építési munkála
leszkednek bele a HŐ6ök kapuja stiltisába és
teit, a Nádas-ucca. a Makkoserdő-sor és a
hangulatába.
Váradi-ucca csatornázási munkálatait, hozzájárul
majd
néhány
telekés házhelveladáshoz,
jóváhagyja
az
időközben megkötött uj földbérleti szerződéseket
elbírálja azoknak a bérlőknek a kérelmét, akik
azt kérték, hogv régi parcelláinkat árverés mel
lőzésével tarthassák meg továbbra is, építési
engedélyeket, összesen őt. darabot, ad ki a tanyára, elrendeli azoknak a földbérhátralékok
nak a. nyilvántartásból való törlését, amelvek
behajthatatlanná váltak és törli a behajthatatlanná vált lakbérhátralékokat is. Kiielöli a
fedezetet arra. a háromezer pengőre, amelv «
?et, árusíthassanak nyitott zacskókban a nap- csengelei vasútállomáshoz vezető ut építési
költségeihez szükséges még. Elhirália a hatásrikaárusitók.
körébe utalt tisztviselő-ügveket. letárgvalia a
A terv
póthiteligénveket. Ezek közé tartozik az a
nagv riadalmat
2500 pengő, amelv a Dóm-téri zenélőóra cé!
keltett, a piaci árusok körében. A tizenhat árus jaira kell. de az idegenforgalmi hivatalnak ís
közül tizenegy csatlakozott a küldöttséghez és szüksége van 2000 pengőre. A' Templom-téri
az niszegedi álvárakozott izgatott hangulatban a polgármes- galambok etetéséhez még
la tkprt. kibővítéséhez 75 pengő szükséges. Pénz
terhelyettes előszobájában, bár az első pillanakell — a. tárgysorozatból nem derül ki. hogv
tokban ugv látszott, hogv a küldöttség nem
mennvi — a színházi forgószínpad kötelének
juthat he a polgármesterhelvetteshez. Dr. beszerzéséhez és a szegénvbetegek gyógyszerTóth Béla szobájában ugvanis az újonnan ki- költségeihez.
nevezett városi orvosok hivatali beosztásának
kérdését tárgyalták meg és a tárgyalás hosszasan elhúzódott.
BELVÁROSI MOZI
Ma utoljíra
Az asszonvküldöttség tagiai
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Szerdán:
kánikulai kisgyűlés

Izgatott küldöttség tiltakozott a városházán
a Széchenyi-téri paprikapiac
megszüntetése ellen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn délben népes asszonvküldöttség jelentkezett
a városházán, dr. Tóth Béla polgármesterhelyet.,
tes előszobájában: a Széchenyi-téri
paprikaárusok küldöttsége. A küldöttség tagjai közölték a titkárral, hogv szeretnének beszélni a
polgármesterhelvettessel. védelmet
szeretnének
kérni a város hatóságától
az Cen a képtelen
terv ellen, amely a. paprikarendelettel
van szoros összefüggésben
és amelv a rendelet életbe
léptetésével
megszünteti HÍ ősrégi szegedi prprikapiacot.
A7, elterjedt hírek szerint ugyanis az uj rendelet az őrölt, paprika
piaci, árusítását, is szabályozná.
még pedig abban a formában, hogv
a nyilt zsákokban
való árusítást eltiltaná,
csak
azt engedné meg, hogv egy kilón alóli mennvisé-

izgatottan tárgyalták a helyzetet,

nem mozdultak az előszobából, várták a tanács"
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