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Kijelöllek a Szent Aniai kuija helyei 
(A DilmagyarorsZág munkatársától.) Öz-

vegy Tóth Ferencné ötvenezer pengőt hagyott 
a városra azzal a rendeltetéssel, hogy ebből a 
pénzből csináltasson a város művészi kutat a 
Dóm-téren, Szent Antal emlékeztére. Az örök-
hagyó halála titán megindultak a tárgyalások, 
hogy végakaratát megvalósíthassák, de közben 
kiderült, hogv a probléma nem olyan egyszerű, 
mert a Dóm-tér igen komoly művészi meggon-
dolásra kénvsszeriti azokat, akiknek ügyeloiök 
kell a tér művészi harmóniájának fenntartásá-
ra. Sok kísérletezés törtónt, többször helyszíni 
szemlét tartottak, Sebestyén Endre építész több 
megoldási tervezetet készített ós azoknak hatá-
sát ki is próbálták a tér különböző pontjain. 

Hosszú hónapok óta viszont nem történt sem-
mi, ami közelebb hozta volna a kut-tervek meg-

valósítását. A késedelem okáról dr. Pálfu Jó-
zsef polgármester a következőket mondotta: 

— Az özvegy dr. Cuttp Richárd táblabírót 
bizta meg a. végrendelet végrehajtásával. Éppen 
a napokban értesítettem arról, hogy a szak-
értőbizottság a kut helyét végérvényesen a tér-
nek a gyógyszertani és a kémiai, intézet, által 
alkotoi' sarkában, jelölte ki. Miután a szüksé-
ges összeg rendelkezésre áll, a terv elkészítésé-
nek ée megvalósításának sémim akadálya sincs. 
Azt hiszem, a végrendeleti végrehajtó most 
kiadja Sebestyén Endrének a megbízást a terv 
elkészítésére ós kivitelérc. 

Elmondotta még a polgármester, hogv foglal-
kozik a Dóm-téren létesítendő korcsolyapálya 
tervével. Meg van róla győződve, hogv a terv 
kivitelének elvi akadálva nem lenne. 
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gozik. A legkényesebb igényeket is kielégíti. 
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(A DSmngyarorszá0 munkatársától.) Pár 
hónappal ezelőtt kezdtek hozzá a Hősök Ka-
puja építkezéséhez. A munkálatokat ismert vál-
lalatoknak adták ki és ennek köszönhető, hogy 
meglehetősen rövid idő alatt elkészült a nagy-
arányú építkezés, amplv egyik legszebb disze 
lesz Szegednek. A minap kinnjártunk az épít-
kezés színhelyén, ahol szorgos munkáskezek 
már az utolsó simításokat végzik, 1—2 hét alatt 
teljesen befejezik a belső munkát is. A városhá-
zán mára felavatási, ünnepség előkészítése fo-
lyik, a tervek szerint, fényes országos ünnepség 
keretében adják át. rendeltetésének a Tanilói 
Internátust, és a Hősök Kapuját. 

Alkalmnnk volt beszélni 

Pogány Mórié építőművésszel 

fl Hősök Kapuja tervezőjével, aki az alábbiakat, 
mondotta: 

—Még nincsen készen az alkotás, mert 
hiányzik az örökmécses, amelyet Leöte Éva 
készít ós amely keresztül döfött seziv lész. 
teljésen odaillő, kifejező és heillft a hangulatba, 
amelyet AbarNóvák freskói keltenek. Hiány-
zanak a szobrok és hiányzik az aszfalt is, 
amely szintén hozzátartozik a nagyvonalú 
architektúrához. Miokr készen lesz az egész, 

meglepetés lesz, mert teljesen elüt a téren 
lévő aprólékos házak stílusától, de teljesen 
összhangban lesz a püspöki palotával. Ez lesz 
a legnagyobb hősi emlékmű, amely nemcsak 
Szegednek, hanem az egész országnak egyik 
legnagyobb idegenforgalmi attrakciója is lesz. 

— Legkedvesebb müveim közé számítom ezt-
az alkotásomat ós éppen ezért mindenre na-
grón vigyáztam, mindent magam nézek meg és 
mindent magam ellenőrzők. 

'Nérói szabad a mellet© lévő Szenthár^tö-
6ág-uccai sarokházat olvanná tatarozni, mert 

már Klebelsberg Kmio grófnak az volt a ter-
ve, hogv ezt a házat, lebontatja és egészen a 
Szentháromság-uccáig képez ki a frontot, hogy 
nem beszélve a püspöki palotáról, teljésen ki-
zárja ezt a részt.. Éppen ezért terveztem ezt az 
épületet három emeletesre, hogy aztán ebben a 
stílusban bérházat is lehessen oda építeni, mé-
gis tökéletes lesz és nem bontja meg ezt a nagy-
vonalú architektúrát. Kár minden fillérért, 
amit erre a sarokházra ráköltenének csak az-
ért, hogv összhangba hozassék a tanítói inter-
nátus épületével. 

— Majd ha készen lesz teljesen az épület, 
akkor fogja mindenki látni, hogy milyen alko-
tással lesz Szeged gazdagabb. 

A Palotakapu építésével kapcsolatos üvege-
zési munkálatokat 

Elkészült a ¿Hősök ¿Kapuja 
Akik tervezték, építették és kidolgozták 
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Erdélyi András és Fiai 

építési vállalkozók neve manapság már nemcsak 
Szegeden, hanem országosan közismert. Erdc-
lyiék kapták meg annakidején több ajánlkozó 
közül a Tanítói Internátus magasépítkezését, 
a föld-, kőműves-, elhelyező", vasbeton- és mü-
kőmunkálatokat. Szakkörökben egészen ter-
mészetesnek találták ezt a megbízatást, hiszen 
Erdélyi András neve teljesen garancia arra. 
hogy a munkát elsőrangúan és közmegelégedés-
re végzik el. Ugyanilyen természetesnek tartot-
ták azt is, hogy az Országos Táreadalombizlo-
flitó Intézet szegedi székházának építésére is 
Erdélyi Andrásék kaptak megbízást. Mindkét 
helyen a munkálatok már a befejezéshez köze-
lednek ós mindenki előtt bebizonyosodik, hogv 
amire Erdélyi András és Fiai építési vállalko-
zók a szerződésükben vállalkoztak, a kötele-
zettségeken tulmenőleg teljesítették: Szeged 
két pompás, nagyvárosias é p ü l e t t e l lesz gaz-
dagabb. Erdélyiéket nem a haszonszerzés ve-
zeti, hanem vállalkozásukkal szolgálni kíván-
ták a város érdekeit is, minél szebbet és job-
bat adni, ez volt a céljuk é6 az építkezések szín-
helyén való látogatásunk alkalmával meggyő-
ződhettünk arról, hogy ez teljesfen sikerült is 
nekik. A Tanítói Internátus és az OTI-székház 
építkezésével Erdélvi András és Fiai öregbiti 1-
ték kitűnő hírnevüket és bebizonyították ezzel 
a nagyszerű és a szakértők által is megcsodált 
munkájukká', hogy az előlegezett bizalomra 
méltóképen rászolgáltak. Amikor most,, köz-
vetlen a befejezés előtt, a. Tanitói Internátus 
nagyarányú munkájáról beszámolunk,, el nem 
mulaszthatjuk, hogy ezzel kapcsolatban meg-
említsük Erdélyi András és Fiai építési vállal 
kozókat, akiknek a sikerben és a nagyszerű al-
kotásban oroszlánrészük van. 

Aránylag túlságos gyorsan felépült Szeged 
két modern középülete: a Tanitói Internátus 
és az OTTszékház: a munkatempót Erdélyiek 
diktálták s ezzel két célt kívántak szolgálni; 
egyrészt azt, hogv a nagyarányú munkálatok-
nál minél több munkás kereshesse meg meg-
élhetését, másrészt pedig, hogv Szeged mielőbb 
hozzájusson két hatalmas, méltán csodált, mo-
dern középülethez. 

Körösi Géza 

Mérei-uccai üvegezési vállalata készítette. A 
Körösi Géza-cég legnagyobb üvegezési vállalat 
az Alföldön és a legnagyobb munkálatokai 
ezokta elvégezni. A cég vezette be Szegeden 
az üvegcsempét, amely nemcsak modern, de 
rendkívül higiénikus is eV rövid idő alatt meg-
hódította a közönséget. Egyre többen érdek-
lődnek az uj anvag iránt és az építkezéseknél 
majdnem kizárólag ezt az anyagot használ iák-
fel. A cég nevéhez kapcsolódik az ipartestület 
külső homlokzatának megépítése is. Ezzel a 
munkával a cég csak öregbítette hírnevét és 
valósátros látványosságot teremtett a Horválli 
Mihály-uccában. Kiről a legelőkelőbb szaklap 
(VI I . 1.) azt írja. hogv kiváló mesteri szaktu-
dásával és szépérzékével olvat produkált, melv-

Burlapcst Székesfőváros Gyógyfürdői és Gyógyforrásai 

Szent Gelíérl Gyógyfürdő és S z á l l ó 

47 C' -os rádióaktiv gyógyfor-
rások 

Iszapkezelések 

Thermál kád- és társasliirdők 
Szénsavas fürdők 
Vizgyógyintézet 
Bélfürdő (Entercleaner) 
Népfürdők 
Pezsgő fürdő 

Hullámfürdő 
Alapanvágcsere-vizsgátó 
^(Mansfeld) 

Kolbpi rádiumos gyégyisjap 

Diétás 

Szent Gellért-tér 1 

Tökéletes fizlkotherápiás fel-
szerelés 

t'ifrarövidhullámu kezelések 
(Siemens: Novó Ultrapando-
ros, 1930-os modell) 

Michanotherapi, gyógymnsz-
százs 

Inhalatorium 
Pneumatikus kamra 
Róntgenlaboratórium 
Chérhial és bakt. laboratórium 
Elektrokardiograf 

Szállóvendégeknek kedvezmény 
az összes gyó^ytényezSkből 

Kedvezmény orvosoknak : 

Oy<5gT>téuyoizőkb5i 50o/o, szobáknál 20n « 

Igazgatóffiorro« : 

dr bilkei Pap Lajog. egyet, magántanár 
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