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Mliieltil ftrabi Kgy űrnapra helyben «í-00U ter„ PRín?es!«» 
4a ifisSiSaa SS.OT8 !wr. Csyes szíta ára hiCkOznap anód krr 
is&Sr- i* tnnemz? SBJtt *aran». u tvfclyam, 212 aiím 

16 hallgató, 34 tanár. 
A város, vagyis: n i , úgynevezett adófizető 

polgárok ujolcvaaezermlllió koronát áldozunk a 
szegedi egyetem felépítésére s a szegedi egye-
tem msthemalikai i s természettudományi faiul-
tásán ttzeuhnt hallgatót harmincnégy egyaiamt 
tanát taalt. A lakás nség nem enyhül (biába 
szön élték meg a lakáshivatab), a lelépés! dijak 
kflveteiéie bíróilag érvényesithetö igénnyé tísi-
teuégesedett s akkor nyolcvan lakébázat rom 
bolunk le s intézetekké és paikká alakítjuk át 
az egyetemi épitkeséeek cinén. A Örvényes na-
dtlktséstk titánért leromboljak a lakóházakat s 
(eepitjfik ki a lakókat, mi, a város, n i , a vt-
ros polgárai, kitelepítjük régi otthonából as 
lléMtáblát s hallatlan anyagi kötelezettséget ga-
valiéroikodunk a nyakunkba. A táblabírák Itt-
téli és világítási kiadásait magunkra vállalva, 
azért, bogy tlyan fakulást telepilsBnk helyébe 
s olyan egyedimnek adminisztrációs irodáit, 
amelynek böcsémt i fakultásán nigyvtnhél 
tgytltml hallgatót ilvtuuégy tgyt/eml tanár Inait. 

Mit lehetett volna éetrebivni ebből a nyolc-
vantztmllliilól, amit az egyetemi építkezésekbe 
ölünk s abból ax évsnkint vieizatérű terhekből, 
amiket nem összegezett még a Jóságos kénye-
lem, milyen széditő álmokat lehetett volttá meg-
valósítani. Kt Uhetett volna d in i a városba 1 a 
tfidővéizt, egésziéges lakásokat . lehetett volni 
adni a pincelakások életfogytiglani elítéltjeinek, 
meg lehetett volna épiteni a vízvezetékei ét 
csatornázás', lehetett volna bérházsk*! és raan-
káslakásokat építeni, meg lehetett volna váltani 
a gázgyárat, — ilven essteadő városfejlesztést 
programját mtg IthtltU volna valósítani at 
agytltmrt ét tanyai vasaira dldoxoil milliár-
dokból. Ehelyett — lesz egyefesaűnk, de tiz-
ezrek égésiiég<eien lakásban senyvednek, tíz-
ezrek nem Jutnak egészséges ivóvízhez s tíz-
ezrek levegőjét fertőzi a gőaőfgö szemét, rot-
hadó csuorntföriilem. iáinl <a ne&csak arról 
akarnánk gondoskodni, hogy klinikáink legye-
nek, hanem anói is, hogy ne fogyjon ki akér> 
termekből a beteganyag. 

A szegedi egyetem bölcsésze!i fakultásának 
beirat ozási eredménye, a tanárok és egyeemi 
hallga ék számának aránya a hivatalon kultúr-
politika tlhibásolisdgot, lulmirtltztUsigii iga-
zolja. Meg kell küllurfölényünket őrizni, azért 
kell áldozatokat hozni az egyetemekért, — hir-
dette a kétségkívül jószándéku és nemes törek-
vésű kultuszminiszter. Mi aionban ugy gondol-
jak : a iutwfölény ntm ut egyetemen szdmá ól 
figg. A kötszel em európaiasságr, a közmorál 
meg nem ingó uralma pédául legalább olyan 
suli os bizonyítéka a kultu fö énynek, mint az az 
egye cm, melyből botokkal verhet ék ki az 
egyetemi hallgatók egy csoportjáf. S mennyivel 
kisebb a*yagl a dotáltál lehetne a közszellem 
tisztaságával, a jog uralmával, a közrend hibát-
lanságával. a közerkölcsök liszteletével kultur-
föiényt dokunenálni , mint a lakóházak helyébe 
parkot varázsoló azegedi ItmbHegytltm mester-
ségesen kitenyésztett életével. 

Kicsit sok pénzünkbe került s kicsit túlsá-
gosan sok pitizünk be keiül a kultuszminiszter 
tgytimi kultusza s okmány vtbotunk aligha 
kitilt olyau vagyonába, mint amiunyibt ennek 
a vátosmk a kulluszminisiler dlstdtklorl dp 
Urnája. S ezeken tul, keil numerusa khu iu i z 
olyan egyetemen, melynek egyik fakultásán 
majdnem kit taner tsik minden hallgatóra ? S 
szabad megengedni a nyofcvaneze: milliós áldo-
zatot hozó s ezenfelül még kiszámithatatUn 
terheket vállaló városnak, hogy a városi tiszt-
viselő iosdjmentis gyermeke egymillió koronát 
kievö beiratkozási illetékeket fhessen. Ssabad 
egymillió beiratási dijat köve'elni aszorgelmis, 
szegény s Undtjmealts egyetemi hallgatótól 
annak az egyetemnek, meljnek egyik karán 

ilttnhal hallgatói harmlncrégy tanár okltl. Ez 
a szegénység numerutz Haurutta. 

Takarékossági fakultát! kellene megszervezni 
az egysemen s aztán, nem binjuk, ba a taka-
rékossági fakul'ái díszdoktorrá avat kultusz-
minisztereket, polgármestereket s szavukat 
elvesztő közgyűlési latokat, — ds esik a 

takarékosság (erén elért fudományoi éi gyakor-
lati eredményeik alapján. Ha meg volna már 
szavazva a takarékossági fakultás, a takarékos-
ság é i bölcs gazdálkodás tudományának dok-
toraivá avathatní-e a szegedi egyetem felavatott 
és kandidált diszdoktoraít: Klebelsberg Kunót 
és Somogyi Szilvesztert ? 
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- — a g y e s ü l t bs lpár f t 
a szocia l i s tákat t ámoga t j a Pi l isvSr8siráret t . 

(Budepesii tudósítónk telefenjeleaiést.) A Ba-
rass János halálával megüresedett puisviris-
vári kirOIctben az tgyetiil bolpdrl tum állit 
jelöltei és teljes erejévil a szecláldemeknt* 
pártot fogja lámtgatnl, nert meggyőződése 
aierint csak ugy lenet az ellenzék részére szt a 

kerületet megtartat;?, ba ebben a szociálista 
érzésű kerűfetoen i z erőket nem forgáctolják 
szét. Minden remény meg van arra, bogy a 
azociá demokrata párt felőlije erős többséget 
fog kapni a választáson. ) 

As olasz p a r l a m e n t rendkívüli üléseit 
t á rgya l j a a ha lá lbünte tés v isszaá l l í t ásá t . 
Felosztják ax emigránsok vagyonát. — 270 anarchistát és kommunistát 

t s i t ó i t a t t a k le. 

• (Budapesti ludóslíónk telttenjelentisa.) Rómá-
ból jelentik: A letartóztatott anatchiitsk éa kom-
nunikUk száma 270 re emelkedett, Nagyarányú 
letartóztatások történtek Carrarában. A njo-
atciás kldetiletle, hogy a meiénylstit a tatra• 
ral kamara egyik volt titkára, M*stl késziteite 
elő, aki néhány évvel ezelőii Marselllehe emig-
rált és itt az olatz emigránsok kiléten vezető-
szerepet liltitt be. Carrarában eddig 50 kom-
nunislát tartózhattak le. 

A kamara és a szeráfus rendkivüii ülésén 
fogja tárgjatai a halálbüntetés bevezetését. A 
halálbüntetést nencstk a királyi bár, a mínitz 
terelt ök, vagy az ál ami rend ellen elkövetett cte-
lekmények esetében fogják alkiíms»ni, hanem ha-
iitlslhintitlk a fegyverts lázadások részivé\őli ís, 
valamint mindateka akik bármilyen Irányba» 
jegyvtres Unott Ujituek kt, ttvúbbá a vaiuti 
metil ylelsk slkixeíóil. Htlálos itéle'et ctupán a 

külön lelállifardő négy lőtvényszéki bíróból és 
az illetékes esküdtizéki elnökből álló törvény-
szék moedbat ki. 

A belügyminiszter rendkívüli ülésre hivta 
esne a külföldön élő olasz emigránsok ellen-
őrzésére alaki ott bizottságot, amely az emig-
ránsok elten foganatosítandó ujabb rendszabá-
lyokat fogja tárgyalni. Az állampolgári jogok 
teljes nugvonásai és az eaigránsok vágj öné-
nek lefoglalását fogja ezen az ülésen indítvá-
nyozni a belügyminiizter. 

Rómából írjak: A rendőrség meeállsi itolta, 
ho*y Luceiii. Muiiolfni eerényiő.'e Párisban is 
dolgozott és olt érintkezésben állott faicista-
ellenes olasz és frarcia politikusokká'. A rend-
öt séf löbb szcdálistát is letartóztatott. 

Rómából Jelentik: A Voce Rtpublieana szálló-
biiként közli, hogy Vuleir Qjörgy, a francia 
faiciiták vesére Rimába it kezeli. 

Ünnepélyes a k t u s k í s é r e t ében ad t ák á t 
a Népszövetségnek 

a leoarnoi s z e r z ő d é s ra t i f iká l t példányai t . 
(Budapesti tudósítónk ielejonjeientise.) Genf-

ből jeleneik: Ma délelőtt nyújtották át a locir-
néi tzerzédélek sügnstarius hatalmai megbí-
zót tainak a Iocainéi izenődéiek ratifikált pél-
dányait a Népszövetség titkári bivataíábtn. A 
kormánymegbízottak minden egyes ratifikált 

okmtny áf nyújtásáról jegyzökönyvet állitot'ak 
ki. áz ünnepélyes aklui végeztével a jelenlévő 
hét miniszter közös táviratot litézett Lecarnó 
polgármesterihez a szerződések világtörténelmi 
jelentőségű emlékére. 

Meghiuauit Törökország népszövetségi felvétele. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Qcr.f 

tő i jelentik: Maair bég, Terckország meg-
bízottja, néhány nap óta bizalmas tanácskrzá-
sekat foytat Genfben Tirökonzágmk a Nép 
sxövelségbe való felvitele igyében. A tárcyalá-
sok azonban moit megszakadtak, mert Török-
ország azzal a követeléssel lépett fel, hoty 

felvételével rgiidejüleg a tanácsban Is helyet 
képien. Angol részről fudomáiára hozták Munir 
bégnek, hogy kívánsága teljesíthetetlen. Való-
színűnek tartják, bogy Törökország feltételi 
kérvényéi a folyó űiésizakcn már nem is 
nyújtja be. 

Világbéke-ösztöndij minden nemzet diákjainak. 
(Budapesti tudósítónk íelefonjeltnUs'.) Géniből 

jelentik: A Népizüvetség II. bhottiá ának a a 
délelőtti ülésén a szellemi egyűtíműiOdés ne*-
zetközi bizottságának mfekCdésíröl szóló Jelen-
téit tárgyaltát. Paoli osztrák megbízott ind I-
vinyt tctJeszieU a biiottiág elé, amelyben azt 
Javasolja, togy (erjesszen a bizottság t lytn ér-
telmű javaslatot a Népszövetség te jes közgyü 
lése elé, amelyben ösztöndíjak UtisiMét indít-

ványozza kiifiidi egyelemi hallgatók riszite 
* vig Hl, hogy a vüűg valamennyi nemzetinek 
diákját Getfben tölneatk kihány hetei a Nép-
stitelség tanáulozásalnuk tartama alatt. Az 
öiztönditss diákok résztvennének a Ntp zövét-
ség valimennyi nyilvános ülésén éi ezátUl ize-
melye&en is metgyózödést istrezbetntk arrál a 
hatalmai n unkáról, ami a világbéke érdekében 

I Oenfben fo yik. 

LUNARJ 


