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Kunfi Zsigmond Szegeden. 
— Résztvesz a csongrádmegyei tanitógyülésen. — Mangu Árpád 
miniszteri kiküldött a tanügyi - eformokról. — Kunfi miniszter szegedi 

jelöltsége. — 
(Saját tudósítónktól.) Kunfi Zsigmond 

közoktatásügyi miniszter, mint ismeretes, taní-
tói gyűlések megtartására hívta fel a tanügyi 
munkásokat. A tanítói gyűléseken a miniszter 
is résztvesz, hogy személyesen ismertesse meg 
a tanítósággal azokat az uj feladatokat, ame-
lyeket a forradalmi átalakulás az iskolákra ró. 
A csongrádmegyei, tanifőgyülést, amelyen Kun-
fi Zsigmond közoktatásügyi miniszter is meg-
jelenik, március 26-án, szerdán délelőtt 10 
órakor tartják meg Szegeden a városháza köz-
gyűlési termében. 

Hétfőn Szegedre érkezett Mangu Árpád 
tanfelügyelő, a közoktatásügyi miniszter kikül-
döttje, hogy a tanítói gyűlést előkészítse. Dél-
után 6 órakor a Jerney-féle házban értekezlet 
volt, amelyen a miniszteri kiküldött előterjesz-
tette a gyűlés előkészítésére vonatkozó javas-
latait és ismertette azokat az okokat és szem-
pontokat, amelyek a tanítói gyűléseket szüksé-
gessé teszik. Tolmácsolta a Tanítók Országos 
Szakszervezetének üdvözletét a szegedi kartár-
sakhoz. Az értekezlet a miniszteri kiküldött ja-
vaslatára elhatározta, hogy bizottságokat alakit 
az adminisztratív teendők ellátására. A bizott-
ságok elnökévé Osztrovszky Józsefet választot-
ták, a sajtóügyi bizottság megalakításával pe-
dig Deák Dezsőt, a Délmagyarország munka-
társát bizták meg. 

A tanítói gyűlés tárgysorozata a következő-
lesz : 

1. A kialakuló uj rend ismertetése. 2. Az 
iskola feladata a nagy átalakulásban és az is-
kola uj szelleme. 3. A tanitó feladata a nép 
gazdasági irányítása terén. 4. Esetleges más 
előadások. 5. Az 1—3. pont alatti tárgyak 
megvitatása. 

Jelentette továbbá a *miniszteri kiküldött, 
hogy a közoktatásügyi miniszter annak az 
óhajtásának adott előtte kifejezést, hogy a gyű-
lés után szeretne együttlenni és elbeszélgetni 
a tanítósággal. Ennek legalkalmasabb módja 
az lenne, ha a tanítói gyűlés résztvevői köz-
ebéden jelennének meg, amelyen eszmecsere 
fejlődhetnék ki tanügyi és szociális kérdések-
ről és mindenki személyesen adhatná elő fel-
fogását, esetleg panaszát a miniszternek. Kö-
zölte még a miniszteri kiküldött azt is, hogy 
— amennyiben a körülmények megengedik — 
kulturestet is fognak rendezni a nagyközönség 
részvételével. A kulturestbén kiváló politikusok 
és irók tartanak előadást az aktuális kérdések-
ről. Valószínű, hogy erre az alkalomra Buza 
Barna, Jászi Oszkár, Biró Lajos és Babits Mi-
hály jönnek le Szegedre. 

A gyűlést előkészítő bizottságokat csütör-
tökön délután 5 órakor alakítják meg a Jerney-
féle házban levő iskoja helyiségében. 

A Délmagyarország munkatársa beszélge-
tést folytatott Mangu Árpáddal, a közoktatás-
ügyi miniszter kiküldöttével általános tanügyi 
kérdésekről. Mangu Árpád, aki jól ismeri a 
megvalósulás előtt álló reformokat, a követke-
ző felvilágosításokat adta : 

— Az egyik legsürgősebb teendő az isko-
lák államosítása. Ez a legrövidebb időn belül 
meg fog történni. Legelőször a felekezeti isko-
lákat államosítják, a községiekre később kerül 
a sor. Szegednek tehát kis ideig még várnia 
kell az államosítással. Ahogy én ismerem a dol-
gokat, a zárdai iskolákat is államosítani fog-
ják, hiszen azok elsősorban felekezeti iskolák. 
A gondnokságokat és iskolaszékeket eltörlik. 
Az előbbit már csak a címe miatt is. Nincs 
szükség gondnokságokra. A munkát eddig is 
a tanítók végezték. Készül a számvevőségek 

decentralizációja is. A mai rendszer mellett le-
hetetlen a kiutalt járandóságok gyors kifizeté-
se. Hónapokig kell várni a kiutalt összegekre. 
Minden tanfelügyelőség mellé számvevőséget 
fognak felállítani és a helyi tanügyi hatóságok-
nak, amint az már a pénziigyigazgatóságnál és 
üzletvezetőségnél érvényben van, meg lesz az 
utalványozási joguk. A mostani anomáliák meg 
fognak szűnni. A különböző tanítói egyesüle-
teket feloszlatják és a Tanítók Országos Szak-
szervezete fogja magába fogadni az összes 
tanügyi munkásokat. Viszont a szakszervezet 
meghallgatása nélkül semmi irányú döntés 
nem fog történni tanügyi kérdésekben. 

— Mi van a státuszrendezéssel ? — kér-
deztük. 

— A státuszrendezés — felelte a minisz-
teri kiküldött — már készen van, de addig, 
amig életbe lép. tudomásom szeriut pótrende-
lettel fogják folyósítani az eddig kiutalt járan-
dóságokat. 

Szó esett á választázokról is. A szegedi 
tanítók a maguk testületéből akartak jelöltet, 
de aztán Kunfi jelöltetésében örömmel megnyu^ 
godtak. Az uj törvény szerint egy állampolgárt 
csak egy helyen jelölhetnek. Ha tehát Kunfi a 
szegedi jelöltséget elfogadja, máshol nem lép-
het föl. Az pedig, hogy a miniszter Szegeden 
lép föl, majdnem bizonyosra vehető. 

A szegedi szociáldemokrata 
párt népgyülése. 

A szegedi szociáldemokratapárt vasárnap 
nagy népgyűlést tartott a Klauzáltéren, amelyen 
tőbb ezer ember vett részt. Bokányi Dezsőnek, 
a kitűnő népszónoknak érkezését várták, de 
Bokányi fivére halala miatt Szegedre jövetelét 
más alkalomra halasztotta. Helyébe Kondor 
Bernát jött meg, akivel együtt érkezett autón 
Wallisch Kálmán, az uj kormánybiztos. 

A népgyűlést a Klauzáltér erkélyéről Stéhli 
István nyitotta meg. Utána Kondor Bernát 
március 15. jelentőségéről beszélt. A szociál-
demokraták — mondotta — nem a „hazafiak" 
frázisaival ünneplik ezt a napot. Ünneplik benne 
a jövőt, amelyért küzdenek. Beszélt a forrada-
lom ellenségeiről, akiket le fog győzni a szo-
ciáldemokrácia ereje. Majd a választásokról 
szólott és fölhívta a munkásságot, hogy össze-
tartva, egységesen sorakozzék a szociáldemok-
ratapárt zászlója alá. 

A sokaság ezután dr. Czibula Antalt, az 
uj polgármestert kívánta hallani. Dr. Czibula 
kijelentette, hogy lesz még alkalma részletesen 
kifejteni városi programmját. Egyenlőre annyit 
mond, hogy minden erejével dolgozni szándé-
kozik a város naggyáfejlesztésén. Nem szívesen 
vállalta a terhes pozíciót, de rajta lesz, hogy 
nehéz föladatainak megfeleljen. Azt akarja, 
hogy Szeged a kultura városa legyen, iskolá-
kat, gyárakat akar, közüzemek létesítését. Leg-
főbb törekvése az, ami a pártjáé: ne legyen 
gazdag, ne legyen szegény, csak jólétben élő 
emberek legyenek. A beszédet hosszasan meg-
éljenezték. 

Ezután Wallisch Kálmánt, az uj kormány-
biztost kivánták hallani. Wallisch kijelentette, 
hogy nem fog programbeszédet mondani, mert 
ha a munkásság akarata őt a város élére 
állította, akkor ott csak addig marad, amig 
megbízatásának meg tud felelni, ő ott nem a 
saját akaratát, hanem a szegedi összinunkás-
ságét van hivatva érvényre juttatni. S mint a 
munkásság képviselője, minden törvény végre-

hajtásánál mindig csak azt fogja szigorúan 
szem előtt tartani, hogy mit kíván a munkás-
ság érdeke. Végül összetartásra hívta föl a 
munkásságot. 

Ezt a beszédet is zajosan éljenezték. Majd 
dr. Fekete György, a hadirokkantak szerveze-
tének kiküldötte hivta föl bajtársait, hogy állja-
nak egységesen a szociáldemokrácia táborába. 
Végül Stéhli István pár szóval lezárta a gyűlést. 

A szegedi választókerület. 
— A szavaza t s zedő -b i zo t t s ágok . — 

(Saját tudósítónktól.) Pártközi bizottság 
gyűlt össze hétfőn délelőtt a városházán. A 
szegedi választások előkészítéseiről kellett vol-
na tárgyalnia, de nem jöttek össze a kívánatos 
számmal. Ezért este volt csak tanácskozás dr. 
Taschler Endre főjegyző vezetésével. A válasz-
tási törvényben előirt szavazatszedő bizottsá-
gok tagjainak kijelöléséről volt szó. A válasz-
tási eljárásról ugyanis terjedelmes rendeletet 
közöl a hivatalos lap s ez a rendelet előírja a 
választási hivatal és a szavazatszedő-bizottsá-
gok megalakítását. 

A rendelet szerint a választási hivatal el-
nöke a kinevezési okirat kézhezvétele után ha-
ladéktalanul köteles megjelenni az illetékes fő-
ispán-kormánybiztosnál és előtte esküt letenni. 
A választási elnököknek, továbbá a választási 
hivatal ülnökeinek eskütételéről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. Az, akit a választási hivatal el-
nöke ülnökké, vagy helyettes-ülnökké nevez ki, 
büntetés terhe alatt köteles a kinevezést elfo-
gadni. Minden választási hivatalnál két szakér-
tő, lehetőleg főiskolai számtantanár fog mű-
ködni A választási hivatal helyiségeit és hiva-
talos óráit haladéktalanul közhírré kell tenni. 
Minden község és legalább minden 1500 sza-
vazó számára legalább egy szavazatszedő-bi-
zottságot kell alakítani. 

A szegedi választókerületben magában 
Szegeden 34, Hódmezővásárhelyen 21, Szente-
sen 11, Csanyteleken 2, Csongrádon 7, Hor-
goson 3, Dorozsmán 5, Kisteleken 3, Mind-
szenten 3, Nagymágocson 2, Sándorfalván 2, 
Sövényházán 2, Szegváron 3, Tápén 2 szava-
zatszedő bizottságot kell alakítani. 

A rendelet kimerítően megmagyarázza a 
néptörvény intézkedéseit és utasításokat ad 
arra, hogy miként kell azokat végrehajtani. 

Külön fejezetben állapítja meg a rendelet 
a jelölési eljárást. Egy ajánlatba több párthoz 
tartozó jelöltet csak ugy lehet felvenni, hogy 
ha a pártok között megegyezés jött létre a je-
lölés kérdésében. A választási hivatalhoz kije-
lölt bizalmi egyének jogköre csak arra terjed 
ki, hogy a választási eredmény megállapításá-
nál ellenőrzést gyakoroljanak. 

A szavazási eljárásról szóló fejezet részle-
tesen megállapítja a szavazólapoknak szétkül-
dését, a szavazóhelyiség berendezését és a 
szavazás módját, valamint befejezését. 

A rendelet végül a választás eredményé-
nek megállapítását szabályozza és kimerítően 
magyarázza a D'Hont-féle választási rendszert, 
amelynek az arányos képviseleti rendszer az 
alapgondolata. Eme rendszer szerint egy párt 
sem kaphat mandátumot, illetve egy ujabb 
mandátumot mindaddig, mig egy másik párt 
több szavazatára mandátum nem jutott. 
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