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Prima Z éves kőrls^üzifa kedvezményes áron kap-
ható a Nemzeti Hitelintézet RucSoIf~térí uszályából. 

iába és lehívott néhánvat ott ülő honfitársai 
közül Az u j vendégek kőzött volt néhány asz-
szony is. k'zülök egyik nagyon csinos. 

A fiatalember ugy érezte, hogy hölgyekkel 
szemben meg kell mutatni a magyar udvari-
asságot. Felállt, meghajtotta magát, kézcsókot 
jelzett és hozzátette: 

— C a v a l l e r i a r u s t i c a n a - . . 
Zenei rm ora azonban ezekkel az idézetek-

kel ós címekkel még korántsem volt kimerít-
ve. Szerepeltek benne még különböző nagy 
zeneszerzők, mint Puccini és Zerkovitz, az 
elsfl h Pillangó kisaszonnyal, a mísik pedig a 
Snrr^ntói emlékkel. Külön sikert ért el a fia-

talember, mikor az egyik hói© és férje kő-
zött valami nézeteltérés-féle merült fel, amire 
az arckifejezésekből és gesztusokból lehetett 
következtetni. A komoly eset láttára Verdit 
hívta segítségül és dirigálta: 

— L a d o n na é m o b i l e . . . 

Körülbelül másfél óra hosszat szemléltem 
ezt a magyar-olasz barátkozást. E^y óra kö-
rül igen f e j l ő d é s k é p e s álhpotban hagy-
tam ott a társaságot. Ekkortájt már az olaszok 
is kezdték túllépni a szalonspicc határvonalát. 
De a magyar-olasz barátság mindenesetre már 
szilárdan meg volt alapozva... 

Középiskolák 
A l ta I előirt magyaros formaruhák és 
egyenruhák legjobb kivitelben, legszolidabb áron kanhatók. Ajánlom 

őszi és téli gyerrnekruhanetnílujdonságaimat. 

kész gyermek-
nuhanemfiáriisi-
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Újszeged' beruházásra k e l l fordítani 
Újszeged adófái 

Újszeged« levél — Újszeged problémáiról 

M o 1 d o v á n Lajos gvógyszerész. törvény-
hatósági bizottsági tagtól kaptuk a kővetkező 
levelet 

Tekintetes Szerkesztővég! Elsősorban is fogad-
iák hálás köszönetünket mindazon cikkokért, ame-
'vekben Újszeged fellendítéséről és Újszeged la-
kosainak sérelmérő' írtak Becses lapjukban meg-
jelent és Újszegedre vonatkozó nikkek minden te-
kintetben megfelelnek «¡r-nn élnuk, amely mind-
nj újunk közvégyii: ('.(«¿egednek fürdővárossá fej-
lesztése. Hogy milyen intézményekkel és milyen 
eszközökkel érheti el 'a város ezen célt. azt már 
az 1930 juniusi közgyűlésen előadtam, amikor 
kértem, hogy alakitsa meg a város a fürdőbizott-
ságot. 

A Hirdőhiftteág 

teendői lennének: 
1. Újszeged rendezése, csatornázás — egyelőre 

3 főútvonalának klkővezése és pedig * Temesvári-
kőrútnak a tanítóképző intézettől az állomásig, 
•ovábbá a Bértkert sor. a SzŐregi-ucca folytatva a 
Kállai-ligetig, az utak portalanítása, a park öntö-
zése. 

2. Mélyfúrású áxtézi kut és ezzel kapcsolatban 
modern fürdő létesítése. 

3 Szálloda építés«. 
4. Az újszeged! bérföldekuek kizárólag faiskola, 

virágkertészet és konvbakertészet céljaira való 
kiadása 

3 Az idegenforgalom növelése szempontjából a 
fürdőbizottság állandó összeköttetésben legyen a 
budapesti idegenforgalmi bizottsággal 

8. A villamosvasúti közlekedésnek a hidort újra 
való megindítása és a szomszéd kösségeknek ezen 
legolcsóbb közlekedési eszközzel Szeged városfal 

akik hivatalban, vagy üzletben van-
nak elfoglalva ős igy kevés időt 
szentelhetnek gyermekeiknek, az 

l. nemet leMinternM 
elsőrangú diplomás tanerők felü-
gyelete alatt d. u. 2—7-ig gyerme-
keiknek a leggondosabb és legkor-
szerűbb nevelés biztosthatják, mér-
sékelt díjazás mellett. Iskolai lec-
kék ptVcMe, foglalkoztatás, zene-
oktatás, séták, toma, télen korcso-
lyázás. Kizárólag német társalgás. 
Érettségi olők^zitése német nyelv-
ből. Károlyi lenrtné 

bécsi középiskolai tanárnő 
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szorosabb összeköttetése, a Nagy?zeged eszmének 
megvalósítása. 

7. Szanatórium létesítése akár a város, akár ma-
gánosok költségén. 

A város közgyűlése elfogadta indítványomat és 
megalakította a fürdőbizottságot, ezt azonban 

»oha összi* nem hivták, nem adott a 
város alkuimat, hogy e/en eszméke< 

nyíltan meg lehessen tárgyalni. 

i 
aminek káros hatása lassan kezd mutatkozni és 
helyrehozhatatlan hibákat okozott már is. így na-
gyon bajos egy városrész problé.máira rávilágíta-
ni. újszeged! vonatkozásban -egész cikksorozatok 
kellenek. 

Újszeged rendezése csakis akkor valósítható 
meg, ha Újszegedet mint városrészt külön választ-
jnk, meg kell állapítani mi a legsürgősebb tenni-
való — évről-évre bizonyos összeget beállítani a 
költségvetésbe, akkor Újszegedből lesz valami 
—, különben soha* Nagy remények*! fiiztünk a vá-
rosrendezést bizottság működéséhez, de Itt is csa-
lódás ért bennünket 

Az 5 éves városrendezési tervbe 

mindössze a Temesvári-körűt makadámbnrkolata 
van fólvéve. Tagadhatatlan, hogv a Város vezető-
sége mindig megértéssel volt Újszeged lakossá-
gának jogos kérelmei iránt, nem ő rajtuk múlott, 
hogy azok nem mindig teljesültei- de 

az elmúlt 10 év alatt egyetlen Új-
szeged-belterületi utat nem r«»lnáltak' 

Hasztalan adtunk be kérvényeket, a mérnöki hi-
vatal Fantasztikus szímo^at mutatott ki és min-
dég elutasítottak A Bérkertsor folvtatva a Jó-
zsef főherceg-teleni iskoláig és a Hoffmann-tele-

í pen keresztül Kállay-liget a szőregi országútig — 
j ugv tudom fel van véve a törvénvhatősácd utháló-
i zatba —. de ha hamarosan nem lőhetne meffcsi-: 

' nálni. kértem, hoav Szeged várrvs háztartási alap-
• ja terliérc csinálják meg és ug\ is volt. hocv cb-
' ben az évben megcsinálják a Temesvárl-köriit 
| rgvrészét. a jövő évben a másik részét és azután 
! a Bérkcrtsor- következik. 1 

Felháborító 

niszeged vlrellátása . 

a Vedres-, Csansdi-uocában és a szőrért ország-
úton piaffános akár kocsival, vasrv autóval elme-
het az Arpád-otthonig. mig vizet talál, hacsak a 
magán árféziknt tnlaldono«-ol< meg nem könyörül-
nek rajta. 

Az újszeged! evógvszertár egész nvároo via 
hiányában szenved. El kell ismernem, bogy a 

mérnöki hivatal nem mindég hibás — amint utó-

lag értesültem, egy áJtalam a szőregi országúton 
a vámház és az. Árpád-otthon közötti részét kért 
ártézi kutat a mérnöki hivatal véleményezte, még-
is törölték a költségvetésből. Hát mire fizetjük aa 
adót? Majd kérni fogjuk azt, ha méltányosságot 
nem tapasztalunk, bogv 

az Újszeged lakosai által fizetett adó 
közcélokra fordítható rés? ' njszegedi 

beruházásokra forditta s^ék. 

De szóvá kell tenni az utóbbi években engedélye-
zett újszeged! építkezéseket» is. Szeged városának 
régen tisztában kellett volna jönni azzal, hogy a 
bérföldeken engedélyezett építkezések bizonyos 
erkölcsi kötelezettséget hárítanak a város közön-
ségére, be kell látni hogy a bérföldrendszer nem 
maradhat fenn Újszeged egyes részein, meg kell 
határozni azokat a részeket, amelyeket a város el-
ad és ne tűrje a város, hogy egyesek kitűnő üz-
leteket kössenek a város vagyonával. A kevés ma-
gántulajdon uzsora-telekárakat csinált, vitatható-
an olyan kistelkeken, amelvek az építészeti sza 
bályrendeletnek megfelelnek-e vagy nem — egy-
más mellé kerülnek az emésztőgődrök és majd le-
het az idegeneknek mutogatni az ujszegedi villa-
negyedet. Újból köszönve munkásságukat, vagyok 
mély tisztelettel: 

Moldován Lajos, gyógyszerész 

intézeti és diákoanlanok 
> *• 

készítése, roci és pis/kos paplauos. átdolgozása leg-
szebben, legolcsóbban Bokor P»ol»al(Jsr telepen, 
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Kil 'döiiísépeíi n a p f a 
a v á r o s h á z á n 

(A Délmaauar ország munkatársától.) Szom-
baton küldöttségek napia volt a városházán, 
egymásután ielentkeztek a deputációk a, pol-
gármesteri hivatalban. A szatvmazi eazdák 
küldöttségét Csánvl Sándor vezette Páltv pol-
gármester elé. Azt kérte a küldöttség, hogv a 
szatvmazi állomástól Vilma szálláson keresztül 
vezető utat köveztesse ki a város. Az utiavi-
táshoz hónapokkal ezelőtt már hozzákezdtek, 
de abbamaradt a munka. A küldöttség most 
kérte, hogy folvtaesák az útjavítást, mert fon-
tos forgalmi és szállítási érdekek fűződnek hoz-
zá. hogv a két kilométeres ut még az ősz fo-
lyamán elkéézüliön. A polgármester megígérte, 
hogy a munkálatokat mee-indittatia, mivel a 
szatymazi gazdák munkával és szikanya^eal 
hajlandók hozzáiárulni a költségekhez. 

A királuhaJmi gazdák nagvobb küldötte-'g* 
is szombaton délejőtt járt a városházán. Szé-
esy Gvörgi vezette a küldöttséget a -polgár-
mesterhez. akitől azt kérték, hogy ezen a kön 
nvéken szikbáwA' nvittawon a város, mivel 
szikanvagra nagv azüksésdik volna, a gazdák-
nak. 5? városi bérlő gazdálkodik ott, a ezik-
anvagot ut,javításnál, építkezésnél kívánják fel-
használni. A polgármester utasította a külte-
rületi mérnökséget, hogv a. helyszínen tanul 
mánvozza, meg lehetne nvitni a bánvát. 

A táw&iak egy kisebb küldöttsége is járt 
szombaton a városházán, azt kérték, hogv a 
vároa járuljon hozzá a Pajor-iskola mellett 
építendő kápolna költségeihez. A polgármes-
ter megígérte, hogv fedezetet jelöl ki a ká-
polnaépitéshez. 

Már 30 penejőért 
<s lehet kapni 

ÍOOO darab f a i c o s cserepei 
jó fi r. minőségben. — A III. oszt. ára P 2500 
ezrenklnt a gyártelepen átvéve. 
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^ > s s ü c s ü z l e t é t 
ismét lnrgtiyitottn. Továbbra is szives párt-

fogást kér Tóid Isi véti divatszfles 


