m

DÉLMAGYARORSZÁG

1927 február 20.

A szocialisták távolmaradtak a Ház elnökének teájáról,
amit Albert Thomas tiszteletére adott.
D volt francia miniszter látogatása a munkásság között.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Albert Thomas, volt francia szocialista miniszter, a genfi nemzetközi munkaügyi
hivatal
vezetője — aki tegnap érkezett Budapestre
— ma este hat órakor résztvett a szociáldemokrata párt tanácsának rendkívüli ülésén.
Albert Thomast a munkásság nevében Rothenstein Mór országgyűlést képviselő üdvözölte.
Thomas válaszában örömének adolt kifejezést,
hogy alkalma van a szervezeit
munkásság
vezetőivel megismerkedni. Meghatottan emlékezett meg Jászai Samuról, akit
Genfből
személyesen ismert és nagyrabecsült. Közölte
a szocialista vezetőkkel, hogy azért jött
Magyarországba, hogy az ország szociális

viszonyairól szerezzen impressziót.
Ezután hosszas beszélgetés indult meg
Albert Thomas és a szociáldemokrata pártvezérek közölt, amely este 9 óráig tartott.
Albert Thomas kijelentelte, hogy itt tartózkodása alatt még több ízben lesz alkalma,
hogy a szervezeit munkásság
képviselőivel
találkozzon. Az ülésről a képviselőházba ment,
ahol Zsitoay Tibor, a képviselőház
elnöke
teát adott liszteletére. Az estélyen a politikai
és lársadalmi előkelőségek vettek részt. A
szociáldemokrata
párt képviselői
azonban
távolmaradtak a teaestélyről és állásfoglalásuk indokait közölték Albert Thomasval.

A kultuszminiszter!
ünnepélyesen fogadják péntek reggel az állomáson.
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Klebelsberg K u n ó kultuszminiszter, mint ismeretes, pénteken Szegedre érkezik és két napig a városban marad. Ezt a látogatását a
miniszter még annak a küldöttségnek igérte
meg, amely hetekkel ezelőtt Budapesten ke-,
reste fel és átnyújtotta Szeged város képviselői mandátumát.
Közbejött
akadályok
miatt utazását néhány n a p p a l el kellelt halasztania és igy elhalasztották az egyetemi
épitési bizottság ülését is, amelyen döntenek
a klinikák építésére beérkezett ajánlatok fölött.
A főispáni hivatal értesítése szerint a kultuszminiszter 25-én hajnalban érkezik meg
Szeged-állomásra. Az éjszaka hátralévő részét
az állomáson, szalonkocsijában tölti, ott fogadja reggel kilenc órakor a város hatóságának és az egyetem tanácsának üdvözlő küldöttségét, m a j d a püspöki rezidenciába tér,
ahonnan féltíz órakor az egyetem központi
épületébe megy. Itt elnökölni fog az egyetemi épitési bizottság ülésén és ha marad
ideje, megszemléli még ebéd előtt az egyetemi
építkezések egy részét. Délben
Glattfelder
Gyula megyyéspüspök ad ebédet a kultuszminiszter tiszteletére. Ebéd után a miniszter
megtekinti az u j Somogyi-telepi iskola szá-

m á r a kijelölt telket, m a j d folytatja az egyetemi építkezések megtekintését és megszemléli azokat a telkeket is, amelyeket az egyetemi internátusok számára kijelöltek. Délu l á n félhat órakor látogatást tesz az apácazárdában, este nyolc órakor pedig Aigner
Károly főispán ad vacsorát a miniszter tiszteletére.
éjszaka a kultuszminiszter a megyés püspöknél száll meg, másnap, szombaton reggel kimegy Alsólanyára, hogy az átépítendő
iskolákat megnézze. Délután kél órakor résztvesz azon az ebéden, amelyei a város rendez
a Tisza-szállóban. Délután a miniszter Felsőtanyára látogat el, hogy az ottani átépítendő
iskolákat megszemlélje. Este hat órakor tér
vissza szállására és az éjféli vonattal utazik
vissza Budapestre.

w

, zottsági lag névszerinti szavazási kért
el! rendeli a névszerinti szavazást.
A közgyűlés vitéz Gulyás György számlisztet választotta meg számellenőrré. Igy megüresedett egy számtiszti állás is. A közgyűlés
névszerinti szavazással erre az állásra Nyilas sy Ferenc helyettes számtiszlel választolta
meg.
•
Kisebb jelentőségű lanácsi előterjesztések következtek, majd megválasztotta a közgyűlés a
borellenőrző bizottság tagjait.
Ezután

a bérkocsisok
különös kérelmét tárgyalta a közgyűlés. A
tanács, amikor pengőértékre számitolta át a
bérkocsik tarifáját, néhány percenttel felemelte a díjtételeket. A bérkocsisok, hivatkozva arra a nagy konkurrenciára, amelyet
az autók jelenlenek számukra,
'a jelemell dijak leszállítását
kérik
a közgyűléstől.
A közgyűlés természetesen nagy örömmel
teljesitette ezl a fehér hollónak beillő kérelmei.
A polgármester, aki a választások után átvette a főispántól az elnöklés tisztségét, te| kintettel arra, hogy a tárgysorozat következő
| pontja a vágóhídi dijakra vonatkozó tanácsi
i előterjesztés lett volna, amelynek tárgyalása
hosszadalmasnak és viharosnak ígérkezik, a
közgyűlést félbeszakította és folytatását csütörtök délután négy órára tűzte ki.
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ü szegedi öslakó, aki félt
halottainak visszatérésétől.
Dr. Banner János előadása az ószentiváni
ásatások eredményéről.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
egyetem bölcsészeli szakosztályában szerdán
este »Ethnologiai problémák az ószentiváni
ásatásoknál« címen dr. Banner János egyetemi magántanár vetített képekkel kisérve előadást tartóll. Az érdekes előadás lebilincselte
A kultuszminiszterrel együtt érkeznek Szea nagyszámú hallgatóság figyelmét, amely
gedre Nagy Árpád és Sváb Gyula helyettes álsűrű tapsokkal jutalmazta az előadót.
lamtitkárok, Magyary Zoltán és Dulovits ÁrAz előadás anyagát az elmúlt évi ószentpád miniszteri tanácsosok, Kulcsár István miiváni
ásatások eredménye
amelyről több
niszteri titkár, liadics Aurél titkár és Korb
alkalommal
beszámolt
a
Délmagyarország
—,
Flóris, az egyetemi klinikák tervezője. Azok,
illetve az azoktól merített megállapítások telakik részt akarnak venni a szombati banték ki. Ezeket az ásatásokat — m i n t ismeketten, a főispáni hivatalban is aláírhatják
retes
- Móra Ferenc és dr. Banner irányíaz ivet.
tották és hatalmas anyagól tártak fel a munkálatok során.
Az ásatás a középkori Szenliván
temetőjét hozta napvilágra — mondotta dr. Banner
—. Összesen tizenhat külön sirt és egy tömegsírt tártak fel. A csontvázak helyzetéből a
következőket lehet megállapítani: Az ÁrpádCsütörtökön
folytatfák
a
közgyűlésig
korabeli temetőben, amelyben kis templom is
Miskolc
váhjs körirata alapján a köz- lehetett, zsugorított helyzetben temették el a
(A Délmagyarország munkatársától.)
A, feb- |
ruári közgyűlés ismét választással kezdődött, i gyűlés
halottakat, de nem egy irány felé, hanem
tehát jó közepes volt az érdeklődés. A számösszevissza
a nap állása szerint. Több csonta hadikölcsönök valorizálásáért
ellenőr- és az adótisztjelöltek sorfalat állottak
vázon a hullacsonkitás
jelei láthatók. Ezek
ir fel azzal, hogy a karitatív megoldást nem
a lépcsőházban és fáradhatatlanul osztogatták
a jelenségek a nép babonás, Vampirban
hivő
tartja helyesnek, mert ez módot ad a
a szavazólapokat, a közgyűlési teremben pelelkére vezethetők vissza, ugyanis azt tartolprotekciók érvényesítésére.
dig megteltek a máskor télig üres padsorok.
ták, hogy a halóit visszatérését meggátolják,
Mayer József csudálkozik a tanács javas- ha szétszaggatják a» holttestei. Ugyanerre veDr. Aigner Károly főispán félőt után nyilatán, mert eddig arról győződött meg, hogy
zethető vissza a hasra fektetelt lelet magyatotta meg a közgyűlést.
a tanács túlságosan azonosítja magát a korrázata is.
Dr. Pávó Ferenc olvasta fel a polgármester
mány minden intézkedésével, ö maga nem
A sírok halvan centiméterre voltak a föld
jelentését, amely szerint a közgyűlésnek a
föltétlen hive a Bethlen-kormánynak, de Bud
alatt — folytatta tovább az előadó —. Két
tanács még nem tehet javaslatot a külvárosminiszter szándékát helyesnek tartja, mert
egész csontvázat a földdel együtt emeltek ki
részek világítására, mert a gázgyárral
nem
igy a legszomorúbb helyzetben lévő kötvényaz egyetem és a városi muzeum részére. Minfejeződtek még be a tárgyalások, de a követulajdonosok mégis kapnak — valamit. Jaden sírban érdekes edényeket is találtak.
zési bizottság sem állapította meg a progvasolja, hogy a közgyűlés térjen napirendre
ramot.
Az ásatások második szakában a temetőhöz
Miskolc körirata fölött.
'
tartozó
telepet hozták felszínre.
HarmincWimmer F ü l ö p nem veszi tudomásul a jeSzíjgyártó Albert elmondja, hogy sokan spe,' nyolc kúpalakú
lakógödör került
napvilágra.
lentést, szerinte nem lehet a kövezés és a
kulálnak a valorizálásra és összevásárolják
! Az egyik gödörben a m u n k a közben egy zsuvilágítás között junktimot
csinálni. A viláa hadikölcsönöket. Az államhatalom kény- :
gorilolt csontvázat is találtak, amely az ottgítás problémáját a kövezéstől
függetlenül
szeritette az árvaszékeket, hogy az árvák pénhoni temetkezés példáját mutatta. Ez igen
kell megoldani.
zét hadikölcsönökbe fektessék. Az a kívánértékes és ritka lelet volt.
ság tehát jogos, hogy az árvák pénzéből jegyA polgármester válaszol W i m m e r Fülöpnek.
Ezenkívül a lakógödrökben is találtak hazett hadikölcsönöket
valorizálja bizonyos mérSzerinte a két dolgot szétválasztani nem lehet.
talmas
mennyiségű
cserép-maradványokat,
tékig a kormány.
A gázgyártól biztató ígéretet kapott, hogy a
amelyek nagyrésze összeállítható volt és igy
a világitásra vonatkozó tervezetet rövidesen
A közgyűlés többsége ezután a tanács javas— többek között — egy hatalmas vázát sibeterjeszti a tanácshoz.
latát fogadta el.
került a cserepekből összeállítani, amelynek
Következtek a tanácsi előterjesztések. A főE z u t á n áttértek az előterjesztésekre.
alján egy kampós
kereszt domborodik ki.
ispán
póttárgyként bejelenti a szatymazi teSopron város köriratára elhatározta a közEzekben a vázákban áldozati tüzeket égettek
metőhöz szükséges terület megvásárlásának
gyűlés, hogy felterjesztést intéz a kormányhoz
a N a p és a Hold tiszteletére, mert a kampós
ügyét.
az osztrák vízumkényszer
megszüntetése érkereszt ezeknek a szimbóluma. A halottak
Ezután került sor
dekében.
zsugorított helyzetéből és abból, hogy a halott a k lábait összekötötték, arra lehel következa választásra.
Győr város körirata alapján Szeged is feltetni, hogy féltek a halottak
visszatérésétől.
A főispán ismerteti a kandidáló bizottság hair a kormányhoz a gyűjtési engedélyek kitározatát, m a j d — mivel húsznál több bi—- Egyes sírokban szénmellékleteket is taadásának megszigorítása érdekében.

Közgyűlési
vita
a fpadiKölcsönölc
valorizálása

Körül.

