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Hatvan szeged i diák nam talál iekalát , 
m a r t m reá lg imnáz ium nam kap ta v issza 

r ég i épüle té t . 
Küldöttség keresi fel a kultuszminisztert. 

(4 Dilmagyarország muakatársitii) Az 
i lkoli l év kezdetével sz összes szegedi közép-
iskolákban megtörténlek már a beiratkozások. 
éétadtnhoi aránylag nagyobb számban iratkoztak 
bt a névendiktk, minI nt almait tanétbea. A 
beiratkozásoknál különösebb nehézségek csak 
Él állami reálgimnáziumban történtek. A reál-
gimnázium ugyanis ideiglenesen a reáliskola 
Épületében taiált otthont, nett a Tisza Lajos-
körali hatalmas épületét az egyetem foglalta le. 
Már a mull tanévben is a legnagyobb nehéz-
ségekkel közdött az intézet. Ntm voltak meg-
felelő helyilégéi, párhuzamosítani nem lehetett 
az osztályokat, ngy, bogy a métedlk osztályban 
nyolcvan tanuló ill a padokban, az engedeiye-
zett hatvan tanuló helyett. Az egészségtelenül 
nagy létszámot természetesen a lanitás sínylette 
meg a legjobban. 

A most induló tanévben az intfzet igazgaió-
saga remélte, bogy régi épületét már vissza-
kapja. A tankerületi főigazgatóság ugyanis 
sürgős felterjesztéssel élt a kultuszminisztérium 
középiskolai és egyetemi ügyosztályaihoz, kérve, 
hogy e reálgimnázium régi éyültiiből legalább 
károm helyiséget engedjenek át, hogy as intézet 
egyes osztályait párbussmosilani lebessen. Az 
egyetem rektori hivatala hsjlandó is volt irra, 
hogy a kért helyiségeket kiürítse, ahonnan a 
volt leszámoló hivatal üres helyiségeibe hurcol-
kodott volna. Közben azonbin aktualiisá váltak 
a város egyetemi építkezései, ugy, hogy a kul-
tuszminiszter nem engedtlyezte az atkéliézésl. 

Igy minden maradt a régiben, mig i z egyetemi 
építkezések teljesen bc m m fejeződnek. 

E káros helyzetet leginkább a reá'gimnázium 
sínylette meg, iho l csak az sliö osztályt lehetett 
párhusamositsni. A többi okztályokbin csak is 
előírás szerinti hatvan tanulót lehetett felvenni 
a beiratkozásoknál. A növeadékik azonban 
olyin nigyssámbsn Jelentkeztek, hogy már az 
első beiratkozási nantn beteli a reades létszám 
is osztáiyonkint 25-30 aSvendiket kelleti 
visszautasítani,- mivel helyiség hiányában nem 
lehet pirbnzamos osztályokat felállítani. A 
visszautasított szülők természetesen kétségbeesve 
rohantak a tankerületi főigazgatóságra gyermekeik 
felvétele ügyébm. A főigazgató azonban a 60-as 
létszámon felül esik öt növindék felvételét 
engedheti meg, ugy, hogy a kérelmezők leg-
nigyobbrészét el kell utisitini. 

Az igy elutisitolt szülők, számszerinf mint-
egv 60 an elhatározták, hogy csütörtökén dil. 
előli ki'dltlsigtleg keresik fel az éppen Szege-
den tartózkodó kultuszminisztert is arra fogják 
kérni, hogy a hatalmas állami főgimnázium 
épületiből, amelyei jelenleg az egyetem foglalI 
le, néhány helyiségei engedjen dl. Az elutaailoti 
ssegedi szülök gyermekei nem tudnék beirat-
komí a reálgimnáziumba, mivel Szegeden már 
a piariila fögimnásiumbin is betelt a létszám 
s igy az elulasilotl nbvendékek nam tudnak 
iskolái találni, ahol tanulmányaikat folytaiul 
tudnák. 

Összeöle lkeztek m némá t éa f r a n c i a 
s z a b a d k ő m ű v e s e k nagymes te re i . 

Belgrád vendégül látta a s z a b a d k ő m ű v e s e k e t . 

Összesen 16 állam szibadkömflvesei Jelenlek 
Meg a kongresszuson, köztük as összes Bilkin-
államok. A mai üléien mély hitást ksltett, 
imikor e francia és a német páholyok nagy-
mesterei összeölelkeztek. 

IBudapesti ludésitónk telefonjeleniése,) Bilg-
ráabói J mentik: A szabadkőműves páholyok 
nemzetközi kongresszusa, amely vasárnap kez-
dődött, kedden véget ért. Szerdán Bslgrdd 
várót tálja vendégül a kougrtttzus résztvevőit. 

S z a r d á n dé lu tán é rkez ik S z e g e d r e 
Klebelsberg ku l tuszmin i sz te r . 

képviselői, valamint az egyetemi és a közép-
iskolai ifjúság fogidji . A miniszter megérke-
zése u'án megtekinti a gyermekklinikái építke-
zéseket, este réutvesz a megyéspüspök állal 
adandó vicsorán. Másnap, csütörtökön elnököl 
az épitőbisottság ütésén, déli tizenkét órakor 
pedig a kormányzó képriseietében megjelenik 
azon az egyetemi ünnepélyen, amelynek kereté-
ben sub auspiciis gubernaloris doktorokká avat-
ják vitéz Guóiffalvy Dorntr Zoltán és Varga 
Sándor doktorjelölteket. Az ünnepély után az 
egyetem díszebédet ad a K m b a a a míniizíer-
fisztelitére, aki dílulán félnégykor utazik vissza 
Budipeslre. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Klebels-
berg Kunó gróf ku tuszminiszter, mim ismere-
tes, Szegedre érkezik, bogy itt résztvegyen az 
egyeiimi épitési bizottság ntéséa, amely a se-
bészeti klinika építésére oudott ajánlatokat bí-
rálja filfil és képviselte a kormányzót az egye-
temen a t u l aaspiclls gubernalorit dokforrá-
avatásokon. A miniszter sztráda este a fiihatot 
gyorssal érkezik meg Szegedre az egyetemi épít-
kezési bizottság budapesti tagjaival együtt. Ét-
idre dr. Téth Lijos államtitkárral éi dr. Dtnhof 
Antal osztálytanácsossal együtt a megyéspüspök 
vendégei lesznek. 

A minisztert é i kisérefét az állomáson a vá-
ros hatóságának és az egyelem hatóságának 
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A Városi P á r t á l l ás t fogl*lt 
a te lekfe la ján lások é s a k isvaaut Rudolf- tér i 

végá l lomása ellen. 
birlokiöivény megalkotói semmi eteire sem 
gondoltak arra, hogy a há.he'yigényekei a 
városok belterületén levő üres háztelkekksl elé-
giisék ki. A föidbirüoktörvény növeli Ma ki-
mondja, hogy a törvényhatósági városok bel-
területén lé»ő telkek megváltásának csakis a 
törvényhatósági bizottság hozzájárulási esetén 
vtn helye. Az a kérdés, hogy Szegeden mely 
területek tekinthetők a belterülethez tartozók-
nak. A város a közelmúltban érezhette már en-
nek a szelét és ezért a belterületet alaposan 
kiterjesztette. Az 1920. törvény kimondja, hogy 
öt éven tul megváltási eljárásnak helye nincs. 
1925 december 7-én igy lejárt a törvény. Az 
1Ó24 es novella ezt ugy médosilja, fogy öt 
éven tol a megváltási eljárás Megindításának 

(A Délmagyarország munkatársától.) Oi órára 
hívták össze a szegedi Városi Párt rendkívüli 
ülését, azonban a program letárgyalását még 
félhétkor sem kezdhették msg, mert dr. fed-
licska Béla ügyvezető elnök megérkezésére vár-
tak. Félhet után a megjelent városatyák már 
türelmetlenkedtek és néhányan, akiknek más 
dolguk is lett volm, távozni akiriak, amikor 
dr. Pap Róbert, a párt alelnöki vállalkozott az 
értekezlet levezetésére. 

Pap Róbert 
rövidesen elmondotta, hogy több fontos kérdés 
letárgyalása tette szükségessé a rendkivüli érte-
kezlet össsehivásál. Ezután meglar.olta előadá-
s t a lelikkérdésrOl. Elmondotta, hogy a föld-

megengedése nem rendelhető el. Az a kérdés 
tehá', hogy as OFB mikor indította meg az d-
Járást? 

Dr. Pap Róbert ismertette ezután a májúd 
telekfelajsnlás körülményeit. A közgyűlés bele-
egyezését azzal nyerte meg a polgármester, 
hogy a külső lakótelepekből már alig vtn. A 
közgyűlés tagjai azonban nem gondolhattak 
arri, hogy ilyen hatalmas terület megváltásáról 
van szó, bogy több mint kétezer közalkalma-
zottat akar házhelyhez juttatni a város bettertt' 
létén az OFB. 

— Ha létetik osztátypoliiika, akkor ez az— 
mondotta Pap Róbert —, hiszen az történik, 
hogy egyik társadalmi osztály sérelmire elégí-
tenek ki másik társadalmi osztályt. A telektu-
lajdonosok közölt nsgyon sok a szegény embir. 
Nem tirlom sérelmesnek azt, ha a tisz viselő, 
aki megkapjs lakbérét as államtó', nem a saját 
házában lakik. Azt sem tartom indokoltnak, 
hogy egyetlen társadalmi osztály számára biz-
tosítja a kormány a kedvezményes épitkssés 
lehetőségét. 

Közbeszólás: 
Közeledik a választási 

Dr. Vadász János kérdésére elmondja Pap 
Róbert, bogy a közgyűlés határozata értelmé-
ben á város az összes flras telkeket felaján'oita, 
mert hiszen a listát nem olvasták fel. 

Közben megérkezett dr. Jtdllctka Béla is és 
elfoglalja az emökí szákét. 

Érdekes vita indult meg eiután. Vadátz 
Jinos kilejtí, hogy a kétgyülit határozata uem 
voll stabalyszerü, mert hiszen a felajánlott lelkik 
lis'áját nem olvasták fel. 

Pep Róbert viszont kifelli, hogy i közgyűlés 
határozatát, amelyet nem felebbezett meg senki 
és igy ez jogerőssi vált, csak hat hónap malvl, 
uj közgyűlési határozattal lehelne korrigálni. 

Felmtrfllt az a siempont is, hogy a köz-
gyűlés csak a városi telkek felajánlásához Járul-
jon hozzá, de a magántelkekit ne ajánlja fel. 
Ezt a megoldást sem tartja elfogadhatónak, 
mert a várostok Is szüksége van ezekre a 
telkekre fejlődisiaak biztosítása irdtkibtn. Egy 
másik megoldás, 

Dettre János megoldása, 
amely szerint ciakis a spekulációból vásárolt 
űres telkeket ajánlja fel a közgyűlés. Ez a meg-
oldás is keresziülvibetellen, mert hiszen nem 
lebet megállapítani, hogy ki mikor és milyen 
célból vette a telket. 

— Az én álláspontom a következő mon-
dotta ezu'án — Azt nem akadályozhatjuk meg, 
hogy az OFB a város szabályozási területén 
kivül eső földekből elégítse ki a házhelyigé-
nyeket. Éppen ezért a kézgyüiis ne járuljon 
hozzá a belterületi telkek megváltásához, akár 
városi, akár magántelkekről vaa szé. A koráb-
ban felajánlott telkek felajánlása tévedés volt, 
mert a közgyűlés nem tudta, hogy milyen telkek 
felsjinlásáról van szó. Bizonyítani tudom, hogy 
a lista később kiszült el. 

— Igy tehát ez a határozat érvényesnek nem 
tekinthető, ezért utisitsa a közgyűlés a finácsot, 
hogy az összes telkekre vonatkozllig tegyen 
Javaslatot. 

Glücktlhal Lajos szóváteszi a polgármester 
mai nyilatkozatát, amely szerint a telektulaj-
donos városatyák, mint érdekeltek nem vihetnek 
részt a kérdés közgyűlési tárgyilásán. 

fedlictka elnök indítványára elhatározta a 
pártértekezlet, hogy Szilt Gyulái kirí fel a régi 
határozatra vonatkozó indítvány előterfesztiiire. 

Dr. Fajka Lijos as érdskeltség veszedelmét 
ugy tudná elhárítani, ha a közgyűlés külön 
dönt minden egyes telek felajánlási ügyében, 
igy mindm teleknél legfeljebb ciak egy lenns 
az érdekelt, a többi telektulajdonos szavazhatna. 

A pártértekezlet ezután Jedlicska elnökletével 
bizottságot küld ki az alapszabály módosításá-
nak elkészítésére. Dr. Vadász János javaslatára 
kimondotta a pártértekezlet, hogy az alapszabá-
lyokat ugy változtatják meg, hogy a párt tagja 
nectak városatya lehessen, hanem más it be-
kapcsolódhasson a párt munkájába. 

Ezután a Vároii Párt műszaki előadója, 
Tanáig Ármin főmérnök tartotta meg előadását 

a kisvasat végállomásáról. 
Kifejti, hogy a tanyai vasú nak nigyobb-

arányu végállomásra szüksége nincs. A tisza-
pályaudvari átrakodőilioaás elegendő, legfel-
jebb mozdonycserehely kdl. Össze kd l kölni 
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