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Az újszeged! szerb iníernáíusban 
helyezik el 

az állami védőnőképző íníézelel 
Johann államtitkár szerdán Szegedre jön 

(A Délmagyarorsrig munkatársától .) Dr. .To, 
fiaim Béla állaratitkur értesítette a polgármes-
tert, hogy a jövő szerdán Szegedre érkezik és 
meg akarja tárgyalni a városi és az egyetemi 
hatóságok képviselőivel a Szegeden felállítan-
dó védőnőképző intézet kérdését. Mint ismere-
tes, ennek az uj intézetnek a felállítását már 
régóta tervezik és a kormánv már régebben el-
határozat a, hogv Szegeden íátesiti ezt a nagy-
jelentőségű uj iskolát, eddig csak a helv kér-
dése volt tisztázatlan. Nemrégen felmerült az 
a gondolat, hogy a Boldogasszonv-sugáruton, 
a tanítói internátus mellett levő üres telken 
kellene felépíteni a védőnöképző intézet hajlé-
kát, ugy látszik azonban, hogy nem találtak 
fedezetet az építkezés költségeire. Ujabban az-
zal a gondolattal foglalkoznak az illetékesek, 
bogv a védőnőképző intézet céljaira az uisze-
pedi szerb-bánáti internátus épületét kellene 
sitalakitani. Ennek az épületnek tulajdonjoga 
körül ugv sem oszlott még el az a bizonytalan-
ság, amelv a trianoni békeszerződés következ-
tében keletkezett. Annakidején a város adta a 

telket a szerb-bánáti vagyonközösségnek inter-
nátus céljaira, de az adománylevélben kimon-
dotta, hogy a vagyonközösség köteles az inter-
nátus ál landó fenntartásáról gondoskodni. A 
Délvidék elszakítása óta a vagyonközösség nem 
tartja fenn szegedi internáiusát, amelynek 
épülete a magyar á l lamra szállt, viszont a telek 
a város tulajdona maradt. Hosszú esztendők 
óta folynak má r az á l l am és a város között a 
tulajdonjog tisztázása érdekében a tárgyalások. 
Ebből a szempontból tehát feltétlenül örven-
detes lenne, ba az épületben egy fontos közin-
tézmény kapna hajlékot, bár ez a megoldás is-
mé.t bizonytalan időre elodázná a Hősök Ka-
pnia mellett levő üres telek beépítésének lehe-
tőségét. 

Johann ál lamtitkár tárgvalni fog Szegeden 
az egyetemi kl in ikák vezető professzoraival és 
tárgyalásairól ielentést tesz ma jd miniszteré-
nek. A terv különben az, bogy a védőnőképző 
intézet 150 növendék számára épülne és igv az 
ország legnagyobb ilyen intézménye lenne, 
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— A kormányzó születésnapja. Pénteken 

Horthy Miklós kormányzó születésnapján az 
egész magyar társadalom meleg szeretettel ün-
nepli az ál lamfőt. Az ország minden részé-
hen ünnepségeket rendeznek és istentiszteletet 
tartanak minden felekezet templomában. Sze-
geden a hivatalos mise reggel tiz órakor kezdő-
dik a fogadalmi templomban, ahol a városi és 
az ál lami intézmények képviselői jelennek meg. 
A szegedi vegyesdandár parancsnoka tizenegy 
órai kezdettel a Dóm-téren ünnepi díszszemlét 
tart. A szemle alkalmával a Dóm-térre csak 
jeggyel lehet belépni. — A katonai ünnepség 
bevezetőjeként csütörtökön esle 8 órakor lam-
pionos zenés takarodó volt. A zenekar megállt 
dr. T ó t h Béla helyettes polgármester, vitéz 
<lr l m e c s György főispán és viléz nagvscl-
meczi M e r e v László tábornok, vegyesdandár-
parancsnok lakása elolt, ahol szerenádot állott. 
Pénteken reggel hal órakor a város főbb utvo-
nalain zenés ébresztő lesz és ez alatt a Tisza-
parton felállított üteg 24 diszlövési ad le. Dél-
előtt 8 órakor a felekezetek lemnlomaiban ka-
tona j istentisztelet lesz. A református tetn-
p lomh in tartandó istentiszteleten megjelenik 
vitéz Mérev tábornok nagyobb tiszli küldőit ség 
élén. A délelőtti díszszemlét díszmenet követi, 
délben 1 órakor a tiszti étkezdében díszebéd 
lesz, amelv alatt az ütegek 24 díszlövést adnak 
le. — A kormányzó születésnapja alkalmából 
a zsinagógában pénteken este 7 órakor isten-
tisztelet lesz, amelven dr. F r e n k e l Jenő rab-
bi mond ünnepi beszédet. 

— Hetivásár Kistemplorotanya-kSzponthan. 'A 
Tíercskedelemiigyi miniszter Csongrád várraegye 
javaslatára Kiskuaidorozsma község keddi hetivá-
sárát beszüntette. Ehelyett a község területéhez 
tartozó Kiste.mplomtanya-központban minden ked-
den állatfelhajtás, pénteken pedig állatfelhajtás 
nélkül hetivásárt engedélyezett. Ugyanezzel a ren-
deletével minden csütörtökre sertésfelbajtással 
kapcsolatos vásárt engedélyezett Arpádtanva-köz-
pontban és minden hétfőn szintén sertésfelhajtás-
sal kapcsolatos vásárt engedélyezett Forráskút 
tanya-központban. 4 

— Ma harcsás k*csegé> Szálkamentes halászlé 

P u s z t a s z e r i Puzsin Miklós Szentháromság-
i'oca í 

— öregemberek betegségeinél és neuraszté-
niások bajainál, kiváltkép, -ba azok renvhe 
hélmüködéssel és megzavart emésztéssel álla-
nak összefüggésben, akkor reggelenként egv-
egy pohár természetes -Ferenc József ' keserű-
víz sokszor igazi jótétemény. Az orvosok ajánl-
ják. 

— Alföldy Imre halála. Sulvos veszteség érte 
Szeged életét: A l f ö l d y Imre, a Magyar-Olasz 
Bank szegcdi f iókjának volt igazgatója, hosszú 
szenvedés után ötvenhat éves korában elhunyt. 
Alföldy Imre csöndes, szerény tagja volt a vá-
ros társadalmának, szeretetreméltó egyéniségé-
vel igen sok barátot szerzett magának. Szak-
képzettségét. eredményes munkásságát minde-
nütt elismerték és értékelték. Visszavonultan 
él'., minden idejét rajongásig szerelett család-
iának szentelte, hivatásán k ivül a sport iránt 
érdeklődön, amelynek mind ig nagy barátja 
volt. A háborút végígverekedte, vitézségével a 
legszebb kitüntetéseket; többek (között a né-
met vaskeresztet is kiérdemelte és tartalékos 
őrnagvként szerelt le. Halá lát özvegyén és kis-
fián kivül kiterjedt rokonsága és széles baráti 
köre 'íyászolia. Pénteken délután hat órakor 
temetik a belvárosi temető kupolacsarnokából-

—• Keztyítf, fűzőt Paulusznál, Kárász-u. 10. 

— Állatbetegségek Szeged kornyékén. Je-
lentette a Délm-vvarország. hogv Fclsőköz-
pont egves kerületeiben sertéspestis járvány 
lépett fel. de a város állategészségügyi hely-
zete egyébként vein kedvező. A megfigyelések 
szerint a fertőző állatbetegségeket a környék-
ről hurcol ják be Szeged területére és a leggon-
dosabb ellenőrzés mellett sem lehet ezt meg-
akadályozni. Szeged környékén az utóbbi he-
tekben a r agád ós állati betegségek nagymér-
tékben terjedtek. Legutóbb sertéspestis Kis-
kundorozsmán 6 udvarban, 4 "tárn ában és 3 
majorban lépett fel, Sándorfalván 10 udvar-
ban, Tápén 3 udvarban, Kisteleken 2 udvar-
ban, Algyőn pedig 3 tanyában lénett fel a ser-
téspestis. Lépfene is nusztit a körnvéken. leg-
utóbb Gsanvteleken. Sövényházán Tömői ké-
rven állapítottak meg ilven betegséget; rühös-
séget Kisteleken. Sövénvlv'izán és Szegváron, 
sertésorbáneot oedig Kisteleken és Mindszen-
ten több helyről *s bejelentettel;, uffv. hogv nz 
állatvásárló gazdák számára, ezekkel a terü-
letekkel szemben, indokolt a legkörültekin-
tőbb elővigyázatosság. 

GiimmikariiDva uajty választékban Paulusznál. 

Szenzáció ? 
Márkás tiszta-
selyem harisnya 

420 
Megkezdik 

a Dóm-téri építkezéseket 
Megnyílt a Szabadtéri játékok irodája 

Megkezdődött az idei szalxltéri játékok elő-
készítése. Szerdán hozzá akarlak kezdeni a 
Dóm-téri építkezésekhez, a munka azonban 
néhány napos halasztást szenved, mert a téren 
pénteken délelőtt a kormányzó születésnapja 
a lka lmátó l a helyőrség diszfelvonulást tart. Aa 
építési munka igv hétfőn kezdőtlik meg. Elő-
ször a 7000 nézőre alkalmas tribün felépítését 
kezdik meg, ma jd hozzáfognak a színpad uniti., 
kálataihoz. A színpad tervét némikép átdol-
gozták, hogy az eddig általános elismeréssel 
szerepelt lépcsős és hidas konstrukción előad-
ható legyen az idei program mindegyik darab-* 

Ja. , 
Megkezdődött az adminisztratív munka is, —» 

a szabadtéri játékok központi irodáját az u j 
íparostanonciskolóban rendezték be. A központ) 
iroda viléz dr. S z a b ó Géza tanácsnok, a3 
adminisztráció vezetőjének irányításával mű-
ködik és rendelkezésére áll mindenkinek, a k i 
felvilágosítást kiván az idei játékokkal kapcso-
latosan. 

A játékok vezetősége utazási kedvezménye* 
ket biztosított az előadások idejére, az ország 
területéről biztosítják a féláru utazást, vala-
mint minden nagyobb városból filléres á ru . 
ügynevezett Szabadtéri vonatokat indí tanak 
Szegedre. A külügyminisztér ium teljes vízum-
mentességet engedélyezett a szegedi játékok ide-
iére. Az érdeklődést fokozni k íván ják azzal, 
hogy — ellentétben a tavalyi rendszerrel —. a 
Szegedre érkezők egv sorozatban nézhetik meg 
Az ember tragédiája, a János \ itéz, a Fekete 
Mária és a Bizánc előadásait. 

A szabadtéri játékok központi irodája az ti.f 
iparostanoneiskolában éZrinvi-ucca és Eötvös-
ucca sarok, bejárat az Fötvfts-ueeában). telefoni. 
29-92, p/ adminisztráció vezetőjének telefon-
száma 29-9:>. 

—oOo— 

— Baleset a Tisza-pályaudvaron Csülörio-* 
kön délelőtt a Tisza-pálvaudvaron sulvos bal — 
eset történt. B á l i n t Sándor vasúti géplaka-
tossegéd javította a vasuli kocsikat és munka-! 
közben az egvik kocsi a j ta ja fejbeütötte. Bá-, 
linlot a mentők a sebészelj k l in ikára szállítót-* 
ták, állapota súlyos. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken es*' 
7 órakor. Prédikáció Magyarország kormányzójá-j 
nak születésnapja alkalmából. 

— Trunkhahn Posztógyár önnek ls íz'SHitja' 
angolos gyártási módon elkészített szinnyapjú-
szöveteit. Kérje megtekintésre a szövetminták 
költség- és kötelezettségmentes beküldéséi. Tr|ink«i 
h«hn Posztógyár és Ruhagyár Rt., Budapest, Xf.^ 
Lenke-ut 11". 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak! 
a Hatosáéi Munkaközvetítő utján. Férfiak: 7 ko-
vács, 1 lakatos, 2 géplakatos, 1 asztalos. 1 kádár, 7 
bognár, 1 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 0 szabó (egyen-
ruha, kézi és magyarszabó), 4 borbély, 1 cipés/í 
vidéken, 1 cukrász, 1 kéményseprő vidéken, 2 vil-
lanyszerelő, 3 árukihordó, 1 napszámos. 4 kifutó-
fiú 16—17 éves. 10 nőtlen gazdasági hónaposmun-
kás, 2 kocsis. Nok: 1 fehérnemüvarrónó'. 1 hölgy-
fodrásznő, 8 szövöleány vidéken, 1 vendéglői ki-
szolgálónö. Hadigondozottak részére fenntartót! 
munkahelyek: 30 gyári munkás és munkásnő, f. ke-
fegyári munkásnő, 1 kereskedösegéd áruházba, í 
kiszwlgálóleány, 1 kifutófiú, 1 műszerész, 1 órás. 

— A idám est. 'A szegedi zsidó ifjúság vidám 

estjét 19-én. szombaton este háromnegyed 9 öra-« 

kor tartják a zsidó hitközség dísztermében. A 

műsor sze-splöi: M. Havas Margit, V. Knöpfler 

Ilonka. Holeze- Éva. Bajor Klári. Szende Éva. 

Frenkel Judit. Rubin Zsuzsi. Ha'du Zsuzsi, Herte-

lendy Ka'ó. Markovics Vera, Goitein Ernő, \Ve!s-« 

tereer Pál. Wels Pál. Pudler György, Réthi László 

és Kormos József. Belépődíj nincs, műsor a hely-' 

szinen kapható. 


