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95 ÉV - 95 NAPBAN ELBESZÉLVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. 

Időutazás a Délmagyarországgal: 1929, a törvényhatósági létszámcsökkentések éve (20. rész) 

A gyermekkórház maradjon a városé 

AHÁNY CSILLAG, ANNYI BÉLYEG! 

Takarékossági okokból jelentősen 
csökkentették a törvényhatóságok lét-
számát. Ebben az évben került Sík 
Sándor az egyetem magyar irodalom-
történeti tanszékére, Somogyi Szil-
vesztert pedig újabb tíz évre polgár-
mesterré választották. Hosszas tárgya-
lások után pedig létrejött az An-
gol-Magyar futafonó és Szövőgyár Rt. 

Napjainkban csak nemrég történt, hogy 
a gyermekkörházat működtetés szem-
pontjából összevonták a gyermekklini-
kával. Ez már 1929-ben is felmerült, ám 
akkor más megoldás született. A DM 
1929. január 25-i száma a következő cí-
mekkel foglalkozik: „Ujabb küzdelmek 
a városi gyermekkórház körül - A 
Gréf-örökösök pórt indítanak a város el-
len? - A tanács a klinika elköltözése 
után visszakéri az épületet a közkórház 
számára". 

Kórház és klinika 
íme a tudósítás: „(A Délmagyarország 

munkatársától.) A csütörtöki tanácsülé-
sen ismét fölmerült az a már régen elin-
tézettnek vélt kérdés, hogy mi lesz a 
Gréf-féle gyermekkórház sorsa, ha a 
gyermekklinika, amely az egyetem Sze-
geden való elhelyezése alkalmával ka-
pott ideiglenes hajlékot benne, átköltö-
zik a Tiszaparton épített ú j palotájába? 
Mint emlékezetes ez a kérdés már szere-
pelt a közgyűlés előtt, mert az egyetem 
környékén olyan kívánságok merültek 
fel, hogy a gyermekkórház épülete to-
vábbra is az egyetem fennhatósága alatt 
maradjon, tehát felszabadulása esetén 
se tölthesse be régi hivatását. Ezt a kí-
vánságot a városházán egyedül a polgár-
mester találta teljesítendőnek, a tanács 
és a közgyűlés azonban szinte egyhan-
gúlag állást foglalt a kívánság teljesítése 
ellen és kimondotta, hogy a gyermek-
kórház épületét a klinika költözése után 
nyomban vissza kell adni eredeti rendel-
tetésének, mert az alapítólevél, amellyel 
Gréf István és neje ezt az épületet a vá-
rosnak adományozta, kifejezetten úgy 

1930-ban már áll a klinikasora Tisza-parton 

intézkedett, hogy az épületben a város 
által fenntartott gyermekkórházat kell 
létesíteni." 

Városházi ügyek 
Január 29-én arról tudósít a lap, hogy 

„Szegednek a jövőben legfeljebb 180 vá-
rosatyája lehet." A közigazgatási reform 

értelmében „a törvényhatósági bizottsá-
gi tagok száma tetemesen leszűkül. Vár-
megyékbén 150-450, törvényhatósági 
jogú városokban 90-180-ig terjedhet a 
tagok száma, amelyet a törvény maga 
állapít meg minden törvényhatóságra." 

A terjedő szegénységgel is foglalkoznia 
kell a városnak. Míg ma arról szól képvi-

selői javaslat, hogy a koldulást a frek-
ventált helyeken büntetni kellene, 
1929-ben más a hozzáállás. A DM janu-
ár 29-i tudósítása szerint: „A belvárosi 
katolikus egyházközség beadványt inté-
zett a város tanácsához és azt kérte, 
hogy a város emelje föl a koldusügy ren-
dezésére megszavazott ezerpengős hoz-
zájárulást havi százötven pengővel, 
mert az egyházközség vezetősége elhatá-
rozta, hogy a pénzbeli segélyezésen kí-
vül kenyéradományokkal is enyhíteni 
akar a kéregetéstől eltiltott szegény 
helyzetén. A kenyéradományok beveze-
téséhez havi háromszázötven pengőre 
van szükség, ennek az összegnek a felét 
kéri az egyházközség a várostól, a másik 
felét maga az egyházközség viseli. A ta-
nács kimondotta, hogy a kérelem telje-
sítését javasolja majd a közgyűlésen." 

Ugyanezen a napon arról is ír a lap, 
hogy száznegyvenötezer pengőért el 
akarja adni a tanács a városi téglagyárat. 
Amely éppen nemrég került újra eladó-
sorba. 

Az is a takarékosságra vall, hogy „A 
város nem jubilálja meg az árvíz félszá-
zados jubileumát". 

„(A Délmagyarország munkatársától.) 
Március 12-én lesz ötven esztendeje, 
hogy a Tisza vize elárasztotta Szegedet 
és elpusztította a régi várost, amelynek 
helyén csak iszapba borult romhalmaz 
maradt. A nevezetes évforduló megün-
nepléséről már a múlt évben folytak vi-
ták... Móra Ferenc vetette fel először azt 
az ötletet, hogy a város ne az árvíz évfor-
dulóját ünnepelje meg, hanem a re-
konstrukció félszázados fordulóján. 
1931-ben rendezzen nagyarányú ün-
nepséget." 

A mi kis fasisztánk 
Lassan Magyarországon is terjednek a 

fasiszta eszmék. A DM január 26-án 
malíciózus tudósításban ad képet az 
egyik reprezentánsról a következő cí-
mekkel: „Ébresztőórákat sikkasztott a 
magyar fasiszták pártjának egyik szerve-
zője - Úszómester és vásári mutatvá-
nyos szervezi a magyar fasiszták párt-
ját." 

És az írás: „(A Délmagyarország mun-
katársától.) Sötét tekintetű férfi állt pén-
teken a szegedi törvényszék büntető fe-
lebbviteli tanácsa előtt. Hosszú haj, fe-
kete ing, fekete nyakkendő, sötét tekin-
tet. Olyan, mint egy művészhajlamú 
hintáslegény. (A hintáslegények általá-
ban művészeknek tartják magukat.) Ha 
trikó volna rajta, hasonlítana Páger An-
tal Liliom-ához. 

- Hogy hívják? - kérdezi Hábermann 
Gusztáv, a tanács elnöke. 

- Kovács Béla. 
- Mi a foglalkozása? 
- Úszómester és vásári mutatványos. 
Az elnök kedvetlenül keresgél az ira-

tok között: 
- Mi az oka annak, hogy magát ötször 

kell idézni, míg megtaláljuk? Hol volt 
maga a nyár óta? 

A vádlott kihúzza magát és önérzetes 
hangon válaszol: - Úton voltam azóta, 
szerveztem a magyar fasiszta pártot." 

No comment. 
(Folytatjuk) 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Ki a szerzője az 
ÁLLÍTSÁTOK M E G 

T E R É Z A N Y U T 
című könyvnek? 

Név: Minden nyertes 2 db jegyet kap ajándékba. 
Az előadás időpontja: március 10., 17. 30 
Helyszín: BELVÁROSI MOZI, 

Szeged, Vaszy Viktor tér 3. 

• Rácz Judit 

ü Stephen King 

• Moldova György 

Telefonszám: 

Bekiiidjési határidő: 2005. március 7. 
Cím: Délmagyarország Kiadó, 6720 Szeged, Stefánia 10. 
A borítékra írja rá: Nőnap 
A nyertesek nevét keresse a március 8-i számban! 

(tel. szám.: 62-543-185) 

O igen, előfizető 
vagyok 

O most szeretnék 
előfizetni 
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Rendeljen Személyes Bélyeget a Magyar Postától, és 
lepje meg szeretteit egy személyre szóló zodiákus 
bélyeggel ellátott levéllel, képeslappal. 
Megrendelhető interneten, valamennyi postán, vagy 
személyesen elkészíttethető a budapesti Fiiapostán! 
Cím: Budapest V. ker. Városház u. 18. (bejárat a Petőfi 
Sándor u. felöl) 
Telefon: 06 40 46 46 46 (H-P: 8:00-15:30) 
Fax: 06 1 318 33 53 
e-mail: szemelyesbelyegOposta.hu 

www.potta.hu Magyar Posta 

Előfizetőink között 
kisorsolunk nőnap alkalmából 

400 db mozijegyet. 
Nem kell mást tennie, mint kitölteni az itt 

található kupont, és visszaküldeni címünkre! 

http://www.potta.hu

