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Szeged támogatja 
Temesvári: a műegyetemért 

való harcában. 
— Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

nyilatkozaté. — 

(Saját tudósítónktól.) Az utóbbi napok-
ban hirek jelentek meg a fővárosi lapokban 
h második műegyetem felállításának kérdé-
s-érői. A hirek beszámoltak arról, hogy gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elnöklésével a temesvári műegye-
tem ügyében bizalmas .jellegű értekezlet volt, 
amelyen részt vett Ktirschák József mű-
egyetemi rektor, Kojlinger Mihálv. a Mér-
nök- és Epitészegyesület elnöke. Nagy János 
ál lamti tkár . Mészáros Károly osztálytaná-
csos. továbbá Temesvár város részéről dr. 
(jlattfelder Gyula csanádi püspök. Geml Jó-
zsef polgármester, Hoitsy Gedeon udvar 
tanácsos, Baader Henrik, a temesvári Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke. Stehier 
Fülöp volt országgyűlési képviselő és Szilárd 
Emi' városi főmérnök. A műegyetem taná-
csa és a Mérnök- és Épitészegyesiilet azt a 
véleményt ter jesztet te a kultuszminiszter elé. 
hogy a másolik műegyetem létesítése fölött-
sürgős és kívánatos. E vé'.eménv következ-
tében Temesvár város, amelv már régen a 
maga részére kéri a második műegyetemet, 
föl ajánlot ta a kormánynak az ideiglenes el-
helyezésről való gondoskodást. A 'miniszter 
az értekezleten kijelentette, hogv a műegye-
tem ügyében végleges nyilatkozatot nem 
tehet. A háború t a r t ama alatt szó sem 1: h-t; 
arrók hogy a műegyetem véglegesen fölállít-
tassék. de Temesvár aiánlkozását bírálat alá 
fogin vétetni s legközelebb b 'zottságot kiild 
Temesvárra . 

Mi sem természetesebb, mint hogy eze-
ket a híreket elolvasták Szegeden is. ahol 
széles körben bizonyos nyugtalanságot kel-
tett . amelv bizonyosan m é g az egyetemért 
folytatott harcok idejéből maradt fönn. Han-
gok hallatszottak, ameivek szerint Szeged-
nek is akcióba kellene lépni a műegyetem 
megszerzéséért . A hatóságot tehetetlenség-
gel vádolták, hogy ismét Szeged erős riváli-
sát Temesvárt hagy ja boldogulni és még 
csak lépést sem tesz az egyetemi intézmény 
megszerzése érdekében, holott arra egyetlen 
magvar városnak sincs annyi ioga. mint 
éppen Szegednek. Miután n hir nyomán fel-
támadó szenvedély egyre intenzivebb mé-
reteket öltött, a Délntűgytírország munka-
társa kérdéssel fordult dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesterhez, h e g y milyen in-
tézkedést szándékszik a város tenni a mű-
egyetem megszerzése érdekében. A polgár-
mester kérdéseinkre igv válaszolt: 

— Egyál ta lán nem szándékszunk semmi-
nemii a k d ó t kezdeni . Szeged nem fog a mű-
egyetemért harcolni, habár — elismerem — 
joga volna az egyetemi in tézményhez. Még 
is kötelességünk ahelyet t , hogy ellenakciót 
kezdjünk, pártolni T e m e s v á r t a műegyetem 
megszerzésére irányuló törekvéseiben. És 
ezt meg is fogjuk tenni. Föl ter jesztést inté-
zünk a miniszterihez s ha ez nem lesz elég, 
küldöttséget is küldünk a miniszterhez, hogy 
jut tassa Temesvárnak a második műegye-
temet . H e g y miér t , a r r a is megfelelek. 

Históriai előzménye ennék .az el-
határozásnak az, hogy amikor Szeged a 
tudományegyetemért küzdött* a két város 
törvényhatóságának vezetői megegyeztek, 
hogy kölcsönösen támogatni fogják egymást 
az uj intézményekért. Temesvár becsülete-
sen be is tartotta ezt a megállapodást. Mi-
kor a tudományegyetemért harcolt Szeged, 
a temesvári törvényhatósági közgyűlés fel-
iratot intézett a kormányhoz Szeged érde-
kében, ma jd mikor kiélesedtek a harcok, 
küldöttséget is menesztett a kormányhoz* 
hogy ad.ia Szegednek az uj egyetemet. Most 
tehát, mikor Temesvár lépett a kiizdők kö-
zé, természetesen Szegeden van a sor. És 
meg is fogunk tenni mi is mindent, ami csak 
tőlünk. telik. Sajnos azonban, hogy Temes-
vár kilátásai nem túlságosan rózsásak. Mint 
hajdanán a mieink. 

— Nyugodjanak meg tehát azok, akik 
ismét gazdagítani szerették volna Szegedet 
e g y uj és nagyjelentőségű in tézménnyel . 
Ha lehetett volna, a város ha tósága 
bizonyára megteszi mindent a fejlesztésért. 
Ugy van az jól, a polgárok rajongjanak a 
városukért, mint régen, mikor arról volt 
szó, hogy a pápa elköltözik Rómából. Akkor 
ugyanis voltak, akik a z t szerették volna, 
hogy mindjárt ideköltözzön az is. 

Eddig tart a nyilatkozat. Lehet, hegy az 
elégedetlenkedőket ez más véleményre fogja 
téríteni. , •: 

Jegyezzenek a tanyaiak 
hadikölcsönt. 

(Sajót tudósítónktól.) Dr. Tvróezy Mi-
hály tiszti főügyész, a hadikölcsön külterü-
leti propaganda-bizottságának elnöke, a kö-
vetkező felhívást intézi a tanyaiakhoz a Ml I. 
hadikölcsön kibocsájtása alkalmából: 

Tanya i Polgártársaimhoz! 
A V i l i . hadikölcsön minél kedvezőbb si-

kere érdekében joggal lehet számítani a r r a , 
hogy a jegyzésben a gazdatársadalom Va-
gyona és különösen a mostani példátlanul 
álló jövedelme, a rányában fog részt venni. 
Az ingat lanok a háború ta r tama alat t nagy-
részben tehermentesekké váltak, a takarék-
pénztárak alacsony betéti kamatokat fizet-
nek: minélfogva a felszaporodott tőkék a leg-
nagyobb gyümölosözés mellett a legnagyobb 
biztossággal is egyedül csak hadikölcsönbe 
helyezhetők el. 

Hangsúlyozom e mellett különösen még 
azt, hogy azok a gazdák, akik a háború által 
teremtett körülmények közt jelentékeny nagy 
jövedelmekhez jutottak, kötelesek is a hadi-
kölcsön jegyzésben résztvenni, mert elte-
kintve attól, hogy ez hazafias kötelesség, a 
kölcsönpénz azoknak a hős katonáinknak az 
ellátására kell, akik életük és vérük felál-
dozásával védelmezték és védelmezik a dus 
jövedelmieket biztosító föld ingatlanokat^ a 

melyek és azok gyümölcsei íredig, mint az 
elfoglalt területek példája muta t j a , elsősor-
ban vannak kitéve annak, hogy azokat a be-
tört ellenség a gazdáktól elvéve a saját, el-
látására veszi igénybe. 

iMe.g vagyok győződve arról, hogy Sze-

ged magya r gazda társadalma önként belát-
ja ezen röviden kifejtett álláspontom igazsá-
gát és nem engedi meg azt, hogy a nemzeti 
létnek mindenkor legbiztosabb és legfőbb 
alapja a föld elegendő védelmi erők és esz-
közök h iányában az ellenség inváziója ve-
szélyének csak egy pi l lanatra is kitéve lehes-
sen és az ezen veszély elhárí tásának szolgá-
latában álló katonáink nélkülözzenek, hanem 
a hadikölcsön tömeges jegyzésével hozzájut-
t a t j a az államot, ahhoz, hogy a harcoló kato-
nákat minden szükségesekkel elláthassa. 

íMint a dr. Kelemen Béla főispán ur ő 
méltósága által a kül területre kinevezett ha-
dikölcsön propaganda bizottság elnöke fel-
kérem tehát a külterület i gazda közönséget 
arra, hogy mindezeket hozzája méltóan szív-
lelje mieg és a mostani VTI. hadikölcsön 
jegyzésben mindenki vagyona és jövedelme 
a rányában részt vegyen. 

A jegyzésben való részvételt kényelmes-
sé és könnyűvé k ívánjuk tenni részükre az 
által, hogy a jegyzési föl vétele és a jegyzett 
összeg átvétele végett fölkeressük őket ott és 
akkor, ahol és amikor szokás,--zenien tömege-
sebben jelennek meg. 

A vezetésem alatt álló propaganda bi-
zottság kiküldöttei ebből a célból a tanyavi-
lágot idő rendben a következő helyeken ke-
resik föl: 

Felsőlkoeynn: A felső tanyai központon 
a gazdakör helyiségében (Boros-vendéglő) 
1.917. évi december 2-án vasárnap délelőtt 
fél tiz órakor; — Szatymazon a gazdakör 
helyiségében (Báló ve'ndéglő) 1917. évi de-
cember 2-án délután két órakor. 

Alsótanyán: Részkén később meghatá-
rozandó és közlendő helyiségben 1917. évi de-
cember hó 8-án szombaton Boldogasszony 
szeplőtelen; fogantatásai nap ján délelőtt fél 
tiz órakor ; — Szentmihály telken később 
meghatározandó és közlendő helyiségben 
1917. évi december hó 8-án szombaton Bol-
dogasszony szeplőtelen fogantatása napján, 
délután két órakor. 

lEzen két helyre a közelben lakó többi 
a lsótanyai kerületi polgárok megjelenésére 
is bizton számítók. — Alsóközponton a gyógy-
szer tár melletti vendéglői helyiségben, ahova 
az összes többi alsói-anyai kerületi gazdák 
megjelenését is kérem, 1917. december 9-én, 
vasá rnap délelőtt fél 10 órakor . 

Azt hiszem, hogy e felhívásom nem fog 
a pusztában kiáltó szó maradni , ha-nem meg 
lesz ennek a maga fogható eredménye is, és 
hogy ez igy be is következzék, fölkérek min-
den külterület i polgárt és e r re hivatot t és 
kötelezett minden egyes egyéb tényezőt a r ra , 
hogy a gazdák közt ezen fölhívásomat a 
megfelelő módon terjesszék és oda töreked-
jenek, hogy -a hadikölcsön érdekében kifej-
tendő ezen munkásságunk a megkívánható 
eredménnyel is já r jon. Szegeden. 1917. évt 
november hó 27-én. Hazaf ias üdvözlettel dr, 
Turóczy Mihály tiszti főügyész, a külterületi 
p ropaganda bizottság elnöke. 

Őszi és téli divat. 
Kosztümök, utazó és sportruhák, 
szőrmekabátok, blúzok stb. legol-

csóbban beszerezhetők :§ 
ZSOLNAY-divattermében 

Szeged, Széchenyi-tér 9. sz. 
Telefon 15-01. 

Tisztviselők részére 5 százalék árengedmény. 

(Korzó-mozi ház.) 
Telefon 15-01 . 

„A Atodiano-Ciubspecialité'" 
sodorni való szlvarkapapirnak ára ma 20 fillér. 

1 könyvecskében 60 lap van* 
Á l i n d e n könyvecskén f a j t a van a v é d j e g y 


