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Szeged,

A mai hözgyiilés Exportállatvásárt Szegednek
— A Huspénztár beadványa a miniszterelnökhöz. —
tárgysorozatából.
SZEGED, szeptember 28.
pedig az következik, hogy a déli
SZEGED, szeptember 28.
(Saját tudótitónktót.)

~ A ma délutáni szeptemberi közgyűlés ugyancsak sok dolgot fog
adni a tanácsnak, a városatyáknak
és a közgyűlés minden funkcionáriusának. Csak a hosszú tárgysorozat
számszerű adatait figyelembe véve:
116 akta fzerepel a tárgysorozaton,
melyhez még hozzá kell venni a
rendkívüli alapra törtért utalványozásokról szóló 88 esetet. Ezekkel
külön-külön foglalkoznak és a 204
ügydarab puszta felolvasása, illetőleg
ismertetése már magában véve is
kizárja, hogy a közgyűlést ma befejezzék. Efyébként ösz van már,
ilyenkor több a türelmük az uraknak, mint a forr$ nyári hónapok
idején és nem egy tárgy fog minden bizonnyal szenvedélyes vitát
provokálni.
Igen sok olyan tárgy kerüi ma a
közgyűlés elé, ami a gazdatársadalmat fogja igen élénken fog alkoztr.tni: ezeket gy üjtönéven éföldügyeknek lehetne nevtzni. Ténvleg sokan
és sokféle indokolással kérmk földet
a várostól és csak azért nem soroljuk most fel újból ezeket, mert szinte
napon a beszámoltunk egyes mozgalmakról és akciókról. Apró-cseprő
felebbezési ügy van vagy 30, színházi ügy van kettő is, melyeken ha
tul leszünk, következnek a városi
pénzügyi tárca hatáskörébe vágó
aktá-. Az 1921. évi köl ségvetés
13,570.000 koronás pót hitel engedélyezése, sz ujszegedi vámház javíttatása (240.000 korona) tűzifa véel,
tiszaparti védvonal kiépitése, kölcsönök felvétele, különböző hitelnyújtások engedélyezése, néhány tucat
nyugdíjazási és felebbezési ügy, melyeknél suhasem .ehet tudni, ho^y
melyiknek akad prókátora.
Polgárnv steri előterjesztésben is
van 18 darab, melyet dr. Gróf Árpád interpellációja és dr. Tóth Imre,
Wimmer Fü öp és dr. Széli Gyula
indítványa követ. Ez és a rendkívüli
alapra
rtérit
utalványozásoktól
szóló litánia bajosan kerülhet ma
tárgyalásra.

Szombaton, oktober l-én nyílik meg

Kenderesi György
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Naponta r e j j e l '/,6 órától
eate 7 - í j nyit»a. — Meleg és
hideg reggelik és uzsonnák, u.
i».: fehér kávé, tejszin habbal,
<ej, tea, tormás v rstli, szandvichek, sonkás- és vajaszsemlyék, teavaj, sonka, felvágottak,
sajtok, cukrász . sütemények,
gyümölcsök, málnaszörp, sör,
bor, cognacok, liköroK stb.

> Szolid árak! Figyelmes kiszolgálás!
!
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Bankópréssel segítenek az
osztrák tisztviselőkön.
BÉCS, szept. 28. Az utóbbi napokban minden cáfo'at ellenére hire
járt annak, hogy Grimm dr. pénzügyminiszter hitelakciójának kudarca
miatt már a legközelebb visszavonulni szándékozik. Grimm pénzügyminiszter
párisi,
londoni és
genfi utja ellenére a hitel! érdésben
egy lépéssel *em haladt előre, csupán
az úgynevezett ideiglenes
előleg
érkezett meg Bécsbe 4G0.C00 fontnyi
összegben, de ez oly kevés, hogv
megérkeztét a kormány nem is meri
nyilvánosságra hozni.

(Sajat

tudósítónktól.)

A Szegedi Hus- és Vásárpénztái
R.-T. beadvánnyal fordult a miniszterelnökhöz, melyben kérelmet intéz
egy olyan vágóállatvásár létesítése
iránt, mely vásárra egyrészt a déli
államokból szárma: 4 vágóállatok is
felhajthatók és viszont a vásáron
megvett vágóállatok ezen vásárról
nemcsak a belföldi fogyasztás részére, hanem a külföldre is elszállíihatók lennének.
Megemlíti ez a beadvány, hogy
négy telep számára, amely Budapesten, illetve annak közvetlen környékén van, az állatbehozatalt már
megengedték s ezzel szemben Szeged
sokszor benyújtott, ilyen célú kérelme
mindezideig teljesittetlen maradt, bár
erre a célra egyenesen predesztinálva
van már geográfiái helyzeténél, határváros és vasúti gócpont voltánál
fogva és mert a legjobb állattenyésztő
vidékek kilépési kapuja. Szeged felé
gravitál Dél és Délnyugat egész
állatforgalma.
A szegedi behozatali joggal felruházott export vágóállatvásár elsősorban politikai előnyöket nyújtana,
mert kapcsola'ot létesítene az elszakadt részek lakosságával, akik kevesebb költséggel és
kockázattal
vennének-ednának Szegeden, mint
bárhol másutt
Már a n.urt évben szorgalmazta
ezt az eszmét a Kereskedelmi és Iparkamara, rámutatva arra, hogy a helyes állatforgalmi politika és az állat*
egészségügy követelményei is egy
ilyen állatvásár helyéül jelölik meg
Szegedet, mert mind a két szempont
azt kívánja, hogy a behozatal a határokon levő a határokhoz közel
es & helyekte korlátoz'assék, amiből

Szeged, az egyetemi város.
Iratkoznak a „gólyák". — Kilenc
izraelita medikust vettek fel.
SZEGED, szeptember 28
(Saját tudsitónktól.)

Az utcák egyhargu unalmát néhány
nap óta uj, idegen arcok, uj, másfajta, r é g el nem unt ifjú emberek
tarkítják. Vidéki város vagyunk és
tulon-tul ismerjük, egymást, ha máshonnan nem, legalább „látásból".
Csak természetes, hogy feltűnést
keltenek ezek az uj emberek Itt
közöttünk, akik különösen a Kárászutca népes utvonalán igyekeznek
céljaik felé. És furcsa, mind egy
irányban mennek, a vo't királyi
ítélőtábla épülete felé, ahol most
az egyetem központi^iivatalai vannak.
Iratkczni mennek az egyetemi
polgárok és az újdonsültek, a gólyák,
ahogy az egyetemek életében őket
nevezni szokás. Elvegyültünk mi is
e bizakodó, sürgő-foigó, nyüzsgő és
folyton növekvő kis csoportokban és
meghallgattuk, hogy mit beszélnek.
Közibük vegyül néhány hölgy is,
akik egész kollégiális érintkezést tartanak a férfi hallgatókkal. Az újdonsültek szigorúan „kolléga" urazzák
egymást. Egy öreg jogász meg is
jegyezte nyomban, hogy csak a
gólyák között szokásos már ez az
idült Kitétel. A csoportok mák a
Dugonics-tér előtt állanak. Mi is
velük. Az uj egyetemi épület kerti
kocsibejárójánál egy élelmes cipőpucoló en ber nyitott üzlelet és
bizonyos, hogy az egyetem löbb
ehhez hasonló alkalmi foglalkozást
fog lertmteni.
A fiuk arca szinte kivétel nélkül
idegen nekünk. Néhány héttel ez-

államokból származó állatbehozatalra
Szegednek quasi előjoga van.
A túlságba vitt centralizáció veszedelmeket rejt magában és mint
pl. Kőbányának pusztulása esetében,
katasztrófára vezethet. Sertéskivitelünk fejlődése és a sertésvész rohamos terjedése szintén a centralizációnak tudható be.
Az egyedül
egészséges centralizáció is amellett
szól, hogy Szeged legyen a behozatali és kiviteli vásár helye.
Erre a célra Szegedet már meglevő intézményei hivatottá teszik.
Ezek: a közvágóhíd,
mely vasúti
kapcsolattal rendelkezik s melynek
teljesítőképessége rendkívül nagy és
ótiási hűtővel rendelkezik; a közvágóhíd forgalma a háború elött nagyon tekintélyes statisztikát mutat
fel. Szeged szalámi gyárai a vásár
anyagának tetemes részét átvehetnék
és feldo'gozhatnák. Azonkívül rendkívül élénk a város húsipara is:
sok a nagyvágó és a husexportőr,
akik a vásárok sikeres voltát szintén biztosítanák. Maga a város pedig, amelynek fogyasztása nagyon
tekintélyes, színién jól járna a vásárral. Hivatottá teszi Szegedet erre
a célra a Hus- és Vásárpén2tár R.-T.
is, amely e célnak rendelkezésére
állana.
A vásár ideiglenes elhelyezése is
metoldh-tó, amennyiben a rókusi
skoltelep bevonásával mrgfelelő helyet nyetne fez intézmény. Végleges
helynek pedig megfeleló munkálatok
után a mostani állatvásártér a környékével rendkívül megfelelne.
És ezzel az intézménnyel meg lehetne o'dani a sertéshizlalást is,
amelynek gazdasági előnyei kézenfekvők.
f V/
előtt azt 1 allottuk lépten-nyomon,
hogy a szegedi egyetem hallgatósága főként szegedi fiukból fog rekrutálódní. Ezt már ma is megcáfolva
látjuk és e meilett szól
Menyhárt
Gáspár rektor nyilatkozata is< aki
az összes karok hallgatóit 1 0 0 0 - 1 2 0 0
főre becsüli. Hol van Szeg.'den
ennyi egyetemi polgár, kü önös tekintettel a nomeius claususra ? Erről
jut eszünkbe tz, hogy az első évre
115 medikust vettek fel, akik közül
9 az izraelita.
A központi épület auiájában is
igen sokan sürögnek. Nagy a lárma,
még nem fejezték be a berendezési
munkákat; kőmivesek hurcolkodnak,
asztalokat cipelnek és a quaestura
ajtaja yeiött egy egyetemi alkalmazott
kalapálja az újdonsültek indexébe a
fényképet. Az aulában kiakasztott
nagy fekete táblákon apró cédulák
lógnak, valaki lakást keres, egy szegedi néni pedig bútorozott szobát
kínál, sőt teljes eilátás is kapható
ugyanott. Egy másik cédula azt kiabálja, hogy egy teljes bonckészlet
eladó, igen kedvezményes áron.
A quaesturában igen nagy a forgalom. Három hivatalnok ül a fakorlátok mögötti széles asztalnál és
intézi az egyetemi hallgatók iratait.
A már felvett hallgatók iratkoznak itt
és töltik ki sárga es piros öles nagyságú származási iveiket Ott szorong
közöttük néhány tulbuzgó szülő is,
akik nem bízzák az elhatározó lépést
a fiukra. A medikusok iratai, aktái
és az iratkozáshoz szükséges nyomtatványok még nem érkeztek meg.
Most csak a jogi, bölcsészeti és a
természettudományi
tanokra lehet
iratkozni.
A hűs délelőtti
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bizakodóra
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pirosítja a diákok arcát. Akik elvégezték dolgukat a quaesturán, kis kék
könyvekből sillabizálják a tanrendet,
egy másik letaposott cipőjét pucoltatja az első számú élelmes embernél a harmadik, szegény, a város
polgármesteri hivata ához iparkodik,
mert a Menza még nem nyilt meg
gondot okoz neki az élelmezés
kérdése. Néhány boldogabb, szerencsésebb csoport a megenyhülő déli
verőfényü korzóra iparkodik. A szobrokat nézik, kritizálják és hamarosan
megállapodnak abban, hogy szép
nők vannak Szegeden és őket érdemesebb „gusztálni".
Uj lehetőség, élet, hangulat
remény költözött be Szegedre.
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és egyéb idegen pénzek beváltása
• l e g m a g a s a b b napi áron •
G o l t e i n Ármin bank- és pénzváltó üzlete
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az egységes párt ügyében a pártokban
folytatott bizalmas tanácskozások a terv
keresztülvi elet nagy lépésben vitték előre.
A kisgazdapártban, a kereszténypártban
és a üisszide"sek körében egyaránt ismeretes löbb vonásaiban a forma, amelynek
alapján az alakulás léire akar jönni. Mind
a három oártban meg van a hajlandóság
arra, hogv az egyesülés a szélsőséges
elemek kizárásával létrejöjjön. Az uj párt
nemcsak magának ad programot, hanem a
kormánynak is programot fog adni". A
szóban lévő tárgyalások során megbeszélik a párt programját, amelyek közül a
következőkét emelik ki:
Az egységes párt ragaszkodik ahhoz,
hogy a k rinányban csak olyan politikumok foglaljanak' helyei, aMk a párt kötelekébe taitoznak. A párt a keresztény
i emzeti és demokrata elv alapján áll
Sürgősen elintézendő kérdéseknek jelentik
ki : 1. A népnek földhöz való
juttatásának reformját és a házhelytörvény haladéktalan végrehajtását. 2 A
mezőgazdasági munkások szociális helyzetére vonatkozó törvényhozási intézkedések megvalósítását. 3 Á vármegyei és a városi törvényhatóságok reformjának keresztü vitele
demokrata szellemben. 4 Általános közigazgatási reform előkészítése. 5. A választói jog revíziója és a felsőház reformja.
6. A törvényhozásnak kétkamarás országgyűlésre vaíó átalakítása. 7. Az'egységes
párt nem veszi fel a sürgősen megoldandó
(eladatok kozé azokat a kérdéseket, amelyek a többség keretén belül is koniroverzek 8 A királykérdés kikapcsolása. A
trónkérdést sem személyes, sem jogi szempontból nem enged' tárgyalni.
Az egységes párt kilátásai igen kedvezlek. A kereszténypárt teljes egészében
hajlandó bevonulni az uj pártba A kisgazdapá:lb<M körülbelül 40 képviselő csatlakozásáról szereztek tudomást. Az eddigi
tárgyalások során a személyi kérdések
még r»m kerültek szóba. Az uj alakulás
dinéről is beszélnek már és többen a
magyar jogi párt nevet ajánlják
A pártban érdeklődéssel várják gróf
Bethlen István miniszterelnöknek az egységes pártra vonatkozó nyilatkozatát. Ez
az uj párt a kisgazdapártnak nagyatádi
Szabó Istvánhoz nuzódó szárnyára is támaszkodni kiván. A pártok körében mozgalom jelei mutatkoznak abban az irányban, hogy a nemzetgyűlést minél előbb
hívják össze.
,
A baranyai választásokon
résztvesz a
Friedrich- párt és a honvédelmi párt is. A
Friedrich-párt a területi integritást és a
földbirtokreform
igazságos végrehajtását
követelve veszi fel a harcol. A honvédelmi
párt is több kerületben állit jelöltet. A
párt vezérének, Lrmánczy Nándornak, a
siklósi kerületet ajánlották fel és azt hiszik, hogy Urmánczyt egyhangúlag fogják
megválasztani.
A honvédelmi párt vasárnap tartja ors i i g o s ütését a Vigadó nagytermében.
A párt programját Király Aladár Háromszékmegye volt főispánja terjeszti elő.
•
Török Jelentések szerint Etki-Sehirnél
nagy ütközet volt, amely a törökök javára
dóit cl. A kemalisiak megszállták a várost
•
A Narodni Politika irja: Nem titok,
hogy az uj cseh miniszterelnök most már
komolyan megkíséreli, hogy a kisebbségeknek, különösen a németeknek a köztársasághoz való viszonyát szabályozza.

