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Az egyetemi építkezések folytatásáról 
tanácskozott csütörtökön 

Shvoy Kálmán képviselő a pénzügyminiszterrel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

vitéz S h v o y Ká lmán országgyűlési képviselő 
csütörtökön Budapesten tartózkodott és fon-
tos tárgyalásokat folytatott F a b i n y i Tiha-
mér pénzügy miniszterrel az egyetemi építkezé-
sek folytatásával kapcsolatban. Dr. vitéz Shvoy 
Kálmán csütörtök este visszaérkezett Szeged-
re és budapesti útjával kapcsolatban a követ-
kezőket mondotta: 

— Csütörtökön délelőtt hivatalos ügyben 
l.irgyaltarn a honvédelmi miniszterrel, majd 
felkerestem F a b i n y i Tihamér pénzügymi-
nisztert és vele hosszasan tanácskoztam az 
egyetemi építkezések folytatásáról. Ugyanis 
tudomásom van arról, hogy a kultuszminisz-
ter tervbevette a szegedi egyetemi építkezések 
folytatását és erre a célra bizonvos összeg be-
állítását kérte a jövő évi költségvetésbe. Arra 
kértem a pénzügyminiszter urat. hogy a költ-
ségvetés cisszeállitásánál legyen tekintettel a 
váró« helyzetére és tegve lehetővé az építke-
zések folytatását. Az építkezésekre szükség van 

azért, hogy a szegedi építőmunkások munká-
hoz, keresethez jussanak, dc szükség van az-
ért is, hogy az egyetemi intézményeket meg-
felelően elhelyezhessék. 

A pénzügyminiszter ur — folytatta Shvoy 
Kálmán — nem lett, mert nem tehetett hatá-
rozott Ígéretet, megígérte azonban, hogy jóin-
dulattal kezeli az ügyet és mindent elkövet az 
építkezések újbóli megindítása érdekében. Ki-
jelentette, ismeri Szeged nehéz helvzetét és 
mindig igyekezett segíteni városon. Azért is 
siettette a nemzetközi ut építésének befejezé-
sét. Kilátásba helyezte azt is. hogy megfelelő 
alkalomkor lejön Szegedre, mert közelebbi 
érintkezésbe akar lépni a város vezetőségével 
és lakosságával 

— A magam részéről -- fejezte be érdekes 
nyilatkozatát Shvoy Kálmán — a kérdést ál-
landóan figyelemmel kjsérem és szükség ese 
tén interveniálni fogok a főispánnál, hogy az 
építkezések érdekében nagyobb küldöttség ke-
resse fel a konnnnv illetékes tényezőit. 

A pénzügyminisztériumban 
letárgyalták a város költségvetését 

Dr. Pélffy József polgármester: Va'ósz'nü, hosy 
megmarad 68 százalékos a pótadó 

(A Délmagyar ország munkatársától .) Szer-
dán a pénzügyminisztériumban tárgyalták a 
város 1937 évi költségelőirányzatát. Á tárgya-
lásokra Szegedről a fővárosba utazott dr. P á 1-
f j József polgármester, S c u 11 é t y Sándor 
főszámvevő és vitéz dr. S z a b ó Géza pénz-
ügyi tanácsnok, akik mindvégig, reggel 9 órá-
tól kezdve délutáni fél 3 óráig jelen voltak a 
minisztériumi tárgyaláson. 

A polgármester csütörtökön foglalta el is-
mét hivatalát és a költségvetési tárgyalásokról 
a következőket mondotta a Délmagynrország 
munkatársának: 

- A pénzügyminisztériumban ezúttal csak 
előzetes tárgyalás volt, általában a költségve-
tést előzőleg a pénzügyminisztériumban tár-
gvalják le. azután kerül át a belügyminiszté-
riumba. ahol miniszterközi tárgyalás kezdő-
dik. A mostani tárgyalás igen alapos és hosz-
szhntarió volt, mert a minisztériumi bizottság, 
I n á r c s i P a p p Elemér miniszteri osztály -

főnök vezetésével a költségvetés valamennyi 
tételét felülvizsgálta. Először a kiadási tétele-
ket. amelyeknél úgyszólván sempiiféle említés-
reméltóhb változtatást sem javasol a bizott-
ság. A bevételi tételeknél ellenben bizonyos 
módosításokat eszközöltek, de ezek sem jelen-
tősek. ugv. hogy a költségvetés végeredményén 
a módosítások nem változtatnak semmit. A 
pénzügyminiszteri tárgyalások után valószí-
nűnek látszik, hogy a közgyűlés által megálla-
pított pótadó 68 százalékos kulcsa megmarad. 

Közölte még a polgármester, hogy a költség-
vetést most majd a pénzügyminisztériumból 
átküldik a belügyminisztériumba és előrelát-
hatólag márciusban kerül sor a miniszterközi 
tárgyalásokra. Erre újból felutazik a polgár-
mester, a főszámvevő és a pénzügyi tanacs-
nok kíséretében. Ha közbe nem jön valami, ak-
kor az idén meglehetős korán, — jóváhagyják 
a város költségvetést 

A felajánlott koldusadót 
sem fizetik a szegediek 

A késedelmes fizetések miatt zavar támadt a szegeniiellfttös 
Körül 

(A Délmagyarország munkatársától) A Dél-
magyarország is beszámolt arról, hogy a szegény-
segélyezést nj alapokra kívánja fektetni a város, 
az úgynevezett koldusadó kivetésénél más rend-
szert léptetnek éleibe. Nyilatkozott ebben az ügy-
ben a főispán és a polgármester is és kijelentet-
ték, hogy az uj terv szerint az egyházközségek 
utján hajtják majd be a koldusadót. 

Amióta híre terjedt annak, hogy a szegényse-
gélyezést uj alapokra fektetik, a polgárság köré-
ben általában a várakozás álláspontjára helyez-
kedtek és azok nagyrésze, akik már bizonyos ösz-
szeget felajánlottak a szegénysegélye7ésre, nem 
fizetik be az adományaikat, abban a hitben, hogy 
'tgyis uj rendszer lesz. 

Or. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok kimu-
tatása szerint november elseje óta a mai napig 
18.000 pengő „koldusadó" befizetése lett volna 
«•edéke*. ezzel szemben mindössze 11.500 n»neő 

folyt be, tehát 6500 pengővel kevesebb, mint ameny-
nyit előirányoztak. A felajánlások elmaradása 
miatt bizonyos zavar állott be a szegénysegélye-
zésben. Panasz érkezett a népjóléti ügyosztály-
hoz, hogy sokan nem hajlandók fizetni a fel-
ajánlott összeget, azt magasnak tartják. A népjó 
léti hivatal ezzel kapcsolatban felhívja az érdekel-
teket, hogy az írásban is megajánlott összegeket 
feltétlenül fizessék be, mert ez most már kőtelező 
rájuk nézve. f 

Vitéz dr. Imecs György főispán egyébként 
csütörtökön kijelentette a Délmagyarország mun-
katársának, hogy a koldusadó mostani rendszeré-
nek megváltoztatása egyelőre csak terv, amely-
nek megvalósítására, ha ez egyáltalán bekövetke-
zik, csak későbbi időpontban kerülhet sor Akár 
lesz uj rendszer, akár nem, a felajánlott össze-
geket mindenkinek be kell fizetnie, mert a felaján-
lás kötelezettséget jelent. 
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Németország garantálja 
Belgium integritását 

Páris, január 21. A népfronthoz közelálló 
lapok azt a hirt közölték csütörtökön, hogy a 
közeljövőben Németország haj landó ugyan-
olyan értelmű nyilatkozatot tenni Belgium 
függetlenségének és területi sérthetetlenségének 
a biztosítására, illetve megvédésére, mint ami-
lyeneket Anglia és Franciaország kapott Hit-
ler kancellártól. 

Miiktt helyett márványból 
faragják ki az ujszegedi 

kápolna Mária-szobrát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ősszel 

kezdtek hozzá, inségmunka keretében, a lourdesi 
barlangkápolna építéséhez A kápolna helyét tud-
valévőleg az ujszegedi templom közelében jelöl-
ték ki és csütörtökre már elkészültek a földmun-
kával is, ugy, hogy most már a tulajdonképeni 
építkezésre és a betonmunkára kerülhetne sor, ha 
ezt az időjárás lehetővé tenné. Egyelőre azonban 
a hideg idő miatt nem lehet tovább folytatni a 
munkát, erre majd a tavasszal kerül sor. 

Csütörtökön délben azért megbeszélték a to-
vábbi terveket a polgármesternél. Az építkezést 
egy ad-hoc bizottság irányítja és az most a terve-
ket vizsgálta felül. fVz eredeti terv szerint a kápol-
nában Mária szobrát műkőből készítették volna 
el, a polgármesternek és a bizottság néhány tag-
jának azonban az volt a véleménye, hogy már-
ványból kell megcsinálni a szobrot, mert ez sokkal 
hatásosabb. A számítások során kitűnt, hogy nem 
egészen 500 pengővel kerülne többe, ha műkő he-
lyett márványból készítenék el a szobrot. A bizott-
ság a márványmegoldás mellett foglalt állást. A 
szobor gipszmintáját Tápay Antal, a kitűnő sze-
gedi szobrászművész már el is készítette és rövi-
desen megkezdik kifaragását. 

A csütörtöki megbeszélésen felvetődött az a 
kérdés, hogy az 500 pengős különbözetet, amibe 
a márványszobor kerül, miből fedezzék. Felmerült 
az a terv, hogy Mécs László, az ismert papköltő 
szereplésével előadást rendeznek Szegeden. Eset-
leg színházi matinét tartanak és a bevételből, va-
lamint társadalmi hozzájárulásból teremtik elő a 
barlangkápolna építésével kapcsolatban felmerülő 
költségtöbbletet. 

Belváros i Mezi P nfektől mindennap! 
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