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841 csatád a városi 
szükséglakásokban 

Sokgyerekes családokat inscglakásokban kell elhe-
lyezni. mert nem kapnak magánlakást 

(A DilmOgyarország munkatársától.) A 
város a háború után, amikor a nagy lakásín-
ség volt. a Cserepes-soron és Csillag-téren 
barakklakásokat építtetett; ezekbon a szükség-
lakásokban kaptat hajlékot azok, akik máshol 
nem tudtak elhelyezkedni. Még tábornok lakó-
ja is volt ezekben az időkben u városi szükség-
lakásoknak. 

Az utóbbi években a város az Ínségesek ré-
szére tartotta fenn a Cserepes-sori szükség-
lakásokat. Ha egy-egy fizető lakó elköltözött. 
i lakást nem adták ki. Dr. Kemenesy Tibor 
tb. tanácsnok, n népjóléti ügyosztály vezető-
jének kérésérc a polgármester lehetővé tette, 
tiogv a szükséglakásokban kizárólag Ínsége-
seket, helyezzenek cl, akik lakbért nem fizet-
nek. a lakbér fejében azonban a munkaképes 

'szegényeknek dolgozni kell az inségmunka kere-
tében. Jelenleg 84 család lakja a Cserepes-
sori és Csillag-téri szükséglakásokat, 504 
személlyel. 

Május l-re ismét nagyon sok sokgyermekes 
családnak mondtak fel, akik napok óta ostro-
molják a népjóléti ügyosztályt, hogy helyezze 
el őket a városi szükséglakásokban, merj sok 
gyermekük mimt nem kapnak máshol lakás). 
A tömeges kérelmek nehéz helyzet ele állítják 
a népjóléti ügyosztályt, amelv elsősorban az 
Ínséges szegényeket szeretné elhelyezni a szak. 
séglakásokban V népjóléti ügyosztály meg-
vizsgálja minden egyes igénylő életkörülmé-
nyeit, igyekszik nekik lakást szerezni cs 
amennyiben más megoldás nincs, a sziikség-

• lakásokban helyezi el őket. 

Szent-Györgyi Albert diplomája 

' A TATÁR-BORSRÓL 
Paprikádon, Szent-György Havában Albertus Magnus 

napjáq 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szege-

di Kópzőmüves Céh tárlatának érdekességei azok 

í művészi kivitelű diplomák, amelyekkel a NQ-

bcl-dijas Szent-Györgyi professzort kitüntették. Az 

okleveleket nz iparcsarnok első emeleti termé-

ben állították ki és gyönyörű kalotaszegi asztal-

terítőkön helyezték el. A ritkas'agszánibamcnö 

teritök egyike kétszáz éves, az egyetem tulajdona 

és értékére jellemző, bogy nyolcezer pengőre van. 

bebiztosítva, 

A Nobel-díj 

diplomája a legegyszerűbb a kiállítóit négy dip-
loma közül. A tompa színekkel rajzolt szöveg 
mellett egyetlen disz egy „paprika-fa" — Stock-
holmban igy képzellek el azt a szegedi paprikát, 
amelyből Szent-Györgyi professzor előállította a 
C-vitamint. 

Gazdagon diszcs 

Szeged díszpolgári oklevele, 

D e v i c h Sándor -alkotása. Sziliéiben, cesctkeze-

1 és be a és kompozíciójában egészen modern 

az egyetem díszdoktori oklevele, 

amellyel egy fiatal tehetség: G y ö r f f y ZSUZSIT, 

Györffv egyetemi professzor leánya lép ki a nyil-
vánosság clc. 

Ugyanesat Györffy Zsuzsa készítette az egye-

lem Íré fás 

.. Pa prika-diplomája t." 

.Vént Györgyi professzor képét táncoló piros 

paprikák é» citromok veszik körűt, o lombikok, 

főzőedényt k és műszerek közölt temiiszező, nio-

torkerékpározó paprikák, egy „kivesézett," köin-

nycit hullató tehén, amely felelt repülőgép hoz-

za a marhaveséket Amerikából, sítalpak egy lom-

bik hátára kötve, kardvivó paprikák és sok más 

ötlet díszíti a ..Paprika-diplomát". nmeJven a pe-

csét helyen egy normális nagyságú piros papri-
k a függ a selyemzsinór végén. 

Az ezüstkeretes diploma szövege a következő: 
Nos Rector ct Uniycrsitas IJttcrnruin ltc-

gia Itiingariea Francisco Josepbina 
Leeturis Salűtem! 

Adgyuk tudtokra minden nem-feietlébb 
nagy-képüektiek, hogy 'Nagy-Rápolvi Szent-
Györgyi Albert Urunkat és ámbár Collégán-
kat, mindazonáltal jó barátunkat, ki is szü-
letett az idők tellyességében, esztendeinek Szá-
mára nézvén örök-lfju, Religiójára néz-
vén pedig a Belhlehemi Pázoumokonn hirdet-
tetett Békesség és Jó-Akarat Rcligióját kö-
veti, abbéli bokros érdemeiért, hogy nem tsu-
pán a Centrifuga nevezetű Eördögh-Mo<oll;in 
tudja a Tatár-Borsot, vulgo Paprikát mind 
egészben Skandiuáviáiglan széllel szórni, ha-
nem a Gycpi-laptát is mesterséggel fonott 
Laptn-iitővel el tudgva röpétteni mind a bal 
sarokig, lia a .tádzó-Társnő a jobbikban tén-
fereg és a jobb sarokig, ha a Jádzó-Társné a 
balban vesztegel; továbbá azérlann is. hogy 
nem tsupán a meilyék vese-nvuzó Bitskáivnl 
tudgva megrettenteni a legelésző Lábas-Jó-
szágot, hanem az árkokonn-hokroknnn állal 
pul'fogó Banizinum-abrakos Paripával is; nem 
különben azérlann, hogy nem tsupán az 0\i-
dátios-Montrumok előtt áll meg a Talpán, 
hanem ugyanazon TeSl-részinn (azt mással 
egy minutomig fel nein Iserélvén") még repül-
ni is merészel ama Tüzekel és Jég-stapókká 
dermesztő Hegyeken; azonképpen azértmn is. 
liogv nem csupán a Mesterük példáját követő 
háládatos Tanítványok, pnrngranhus-tttré-
szelgetésének áíagistratusokai botránkoztató 
tsikorgásaihann tud gvönyörködni, h mem 
mi,ndcnnen»ü hangi Kii ló Szerszámok fő-fájdét-
tó zengedezésibenn is, hasonlóképpenn azér-
lann, hogy a jó kedvet megtartó Vitaminiu-
in«»t nem tsupán i "Fatár-Borsból avagy Pap-
rikából és a Barmok kissebblk Veséjének 
Isiitskotskejébol tudgy i kiszopni, hanem a 
Szűz Dohány Plántájának keserves Letétel-
ből is, legkiváltképi>enn pedig abbéli jó Sze-
rentséiiérl. hagy valóságos Érdemmel nyerít 
legutóbbi jutalmának megnyereltetése előtt 
eduv-néhánv holclo? esztendőkkel különösebb 

Érdem hijján. Istennek méltatlan kegyelmé-
ből elnyerte a Nobel Úrról neveztetett juta-
lomnál sokkalta nairyobb jutalmat is, tudniill'lv 
az ollyan szépséges és jóságos IJitves-Tár.-*>(, 
ki -Urának különösképpen való kedviért a te-
her Egerek ispékelésének ílct dán le.gujdonabb 
módijától sem iszonyodik, mind ezen eddig 
előadott és ezen kutyabőr széléiglen tellycs-
séggej elé nem adható érdemekért Tekintetre 
nem tekintő Tekintetes Nagy-nápolyi Szent-
G y ö r g y i Albert Urunkat. Barátunkat az ftlrt-
Tudományok Vigoris ct Iíumoris Cnnsa 
Poetorává megtenni és kihirdetni méltózta-
tunk és örvendezünk, hogy Eö Kegyelme azon 
Titulust ne addigion viselhesse és annak ne 
addigion örvendhessen, míglen Mi akarjuk, az 
evvel ellenkező minden tilkns és nyilvános 
kívánságot Eö Kegyelme Bossz akarójinuk 
(kik ugyan sehol nintsenek' Hat almunkból 
keményen megtiltjuk, különben nem lévén. 

Költ: PaprikűRon, Szent-György ltaválnur 
Albertus Magnus napjaim. 

(jelei Józsi Fröhlich Pali 
e. i. Bcctor Mathematikai és természettudo-

mánvi kar c. i. Dékánja 

Pénteken nyílik meg 
a Budapesti 

Nemzetkőzi Vásár 
A telev ízió bemutalása 

Budapestről jelentik: A Városligetben t<T-
jésen felépült az óriási egységekből, tornyos 
j>aVillonokból, vas-, acél- és üvegfalakból, 
valóságos felhőkarcolókból álló vásárváros és 
teljesen, berendezve várjn megnyitását. Pénte-
ken, április 29-ón délelőtt az ország vozotő 
egyéniségeinek és a diplomáciai kar tagjainak 
jelenlétében s ország-világra szóló ünnepség 
keretében nyílik meg a vásár, nyolc állam leg-
java és legszebb értékeinek ez a páratlanul 
érdekes, nemzetköz, i seregszemléje. 

Mint minden évben, ezúttal is van a vásár-
nak egy olyan szenzációs attrakciója, amelyet 
a rengeteg érdekesség között a közönség a 
legérdekesebbnek tart és cz a televízió bemu-
tatása. Az érdeklődés az izgatott kíváncsi-
ságig fokozódott máris, mert köztudomásúvá 
vált, liogy a világ ma létező legtökéletesebb 
televíziója — a vezető holland — megoldás 
kerül bemutatásra, még pedig Kelcteurópá-
b»n itt először. Dc érthető a töniogárdcklődéa 
és a. tömegizgalom azért is/mert a bemutatá-
sok során legkiválóbb művészeink produkcióit 
veszik fel a vásár területén fölállított szín-
padról, lmgy azon nyomban ege- távolabbi 
színházterembe vetítsék az ámuló nézősereg 
szőnie elé. A produkciók legmagasabb színvo-
naléit biztosítja a Nemzeti Szinház művészei-
nek válogatott gárdája, Németh Antal igaz-
gató felügyelete ós három játékmesterének 
közreműködése. A kabarék sztárjai, a magyar 
hangosfilmek művészei, a rádióhallgató közön-
ség kedvenc előadói és három elsőrangú ej-, 
gányzemkur szerepelnek még a televíziós 
bemutatókon, amelyeket a vásár minden nap-
ján élvezhet a közönség. Televíziós bemutatók 
naponta 9—11, 11.30-14, 15—17 és 17.30-
20 órák között lesznek. 

Félám utazásra cs egyéb jelentős kedvez-
mények igénybevételére jogosító .,Vásáriga-
zolrány'-t bárki válthat magának minden 
menetjegy irodában és a vásár minden tb. kép-
viseleténél. Féláron Budapestre utazni május 
9-én délig lehet, onnan vissza április 29-én 
déltől máius 15-én éjfélig. 

Az Alföld legnagyobb 
táblaüveg raktára: 

Körösi Géza 
SZEGED. Mérti-uccii 9b. szúnu 

Telefon: 19-57. 


