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A középiskolákról szólva azt mondja a kul-
tuszminiszter, liogv ilyen iskola elegendő szám-', 
nial van, csak az oktatószemélyzet anyagi kér-
désével kell foglalkozni. 

— Ami az egyetemeket illeti, 

Szegedeu 
nagyarányú építkezések folynak. Gyermekgyógyá-
szati, szülészeti és nőgyógyászati, sebészeti, bjel-, 
gyógyászati, bőr- és bjujakórtani klinikákat eme-
lünk, ezenkívül három elméleti intézetet, anatxW 
miai, patológiai és törvényszéki orvostani inlézev 
tet. Szegeden öl nagy kórház épül. Ezek rendkívül 
fontosak. A magyar középosztály számára gyógy-
kezelés céljára nem áll más rendelkezésre, mint 
bevonulás a klinikákra, az ambulanciák révén 
pedig a munkástömegek javára szolgálnak ezek 
az intézmények. Nem tudok demokratikusabb, in-
tézményt elképzelni sem, mint ezek a klinikák. 
Ha azt mondják, hogy sokat köllünk az egyetemek-, 
re, ez megfelel a tényeknek, de csak az orvosi 
fakultásra költünk sokat. Debrecenben központi 
egyelem építkezése válik szükségessé. Ez az első, 
nem klinikai építkezés miniszterségem idejéy. 
Ezen a helyen meg kell emlékeznem Szeged és 
Debrecen áldozatkészségéről. 

— Debrecen 5.7 millió pengővel járult hozzá 
az építkezéshez. Szegeden a város megvette a 
DMKE fölöslegessé vált ínternátusát és ezt állami 
hozzáépítéssel megnyitjuk. A polgári tanárképző-1 

nek ott létesítünk intézetet. A csanádi püspök 
pedig a Szent Imre kollégiumot fogja felépít-
tetni. Amint a gazdasági akadémiákból főiskolát 
csináltak, ugyanígy a pedagógiumból és az Erzsé-
bet nőiskolából is főiskolát kell csinálni. 

— örömmel hallotta, hogy a parlamentben a 
művészeti politikáról folyt vita. Emelte a Nem-
zeti Színház és Opera költségeit. 

Budapest, május 10. Vasárnap két politikai 
gyűlést tartoltak. Szarvason a kisgazdák gyűl-
tek össze, a várt demonstráció azonban el-
maradt, mert Herczegh Sándort az utolsó 
percben táviratban intették le. Érdekes do-
log mégis adódott, amennyiben a kerület egy-
ségespárti képviselőjének, dr. Tóth Pálnak 
ezt üzenték választói: 

— Képviselő ur, ne merjen eljönni a va-
sárnapi gazdaünnepségre, mert naggon meg-
bánja! ... 

És a kerület egységespárti képviselője nem 
is jelent meg az ünnepségeken, pedig ott tá-
borozott Mager miniszter vezetésével a párt-
nak egy egész különítménye. 

Az ünnepségek során Mayer János mondott | 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ilyen-
kor, junius küszöbén, mindig ellanyhul az 
élet a városházán. Juniusban megkezdődnek 
a nyári szabadságok, a hathetesek és a négy-
hetesek, a lisztviselők legfőbb problémájává 
az a kérdés válik, hogy ki hol és hogyan 
tölti el a pihenésre szánt napokat. A ter-
vezgetések megszakadnak, a munka csak las-
san, sablonosan halad előre, mintha az iskolai 
idők nyári vakációja folytatódna atavisztiku-
san a gyakorlati életben és a vakációi csak 
valami különös pótvizsgára való készülődés 
kénytelen kellemetlensége zavarná meg. 

»A folyamaiban lévő« nagy problémák eb-
ben az öntudatlan vakációzásban teljesen el-
vesztették jelentőségüket, lényegtelenségekké 
zsugorodlak össze, csak muszájból esik róluk 
szó a meddő tanácsüléseken. Ezek között 
a legfrissebb kétségtelenül a 

külvárosrészek világításának 
problémája. 

A gázgyár igazgatósága néhány nappal ez-
előtt terjesztette be javaslatát a város taná-
csához és kérte a jogerős döntés mielőbbi 
meghozatalát, mert abban az esetben, ha má-
jus végéig nem kap rá végleges választ, ebben 
az esztendőben nem építheti ki az uj világítási 
hálózatot. A gázgyár javaslatát a polgármes-
ter a mérnöki hivatalnak adta ki véleménye-
zés végett. A mérnöki hivatalban Buócz Ká-
roly műszaki tanácsos és Csángi Ferenc fő-
mérnök foglalkoznak vele, azonban a tizen-

— Mint kultuszminiszter, egyéni ízlésemet alá 
kell rendelnem annak a magasabb szempontnak, 
amellyel nekem megértést kell tanúsítanom min» 
den irányzattal, akár tetszik nekem, akár nem. 
Csak egy fellélelt szabok: a t e h e t s é g e t . 

A kultuszminiszter a numerus claususról ní'in 
nyilatkozott. 

Maday Gyula a leventeintézményre vonatkozólag 
kijelenti, hogy ki kell űzni a lelketlen szellemet. 

Malasits és Esztergályos a levenleintézménnyel 
kapcsolatos anomáliákat lette szóvá. 

Esztergályos János kijelenti ezután, hogy a kul-
luszminiszter csak a külső látszatra ad, a belső 
lényegre nem törekszik. A tanárság anyagi hely-
zetével foglalkozva kéri, hogy a miniszter tegyen 
meg minden lehetőt a tanerők helyzetének javítása 
érdekében. 

IvlebelsUerg Ivunó kultuszminiszter kijelenti, hogy 
az elbocsájtott tanerők ügyéhen általános revízióra 
nem hajlandó, de egyes indokolt esetben a re-
víziótól nem zárkózik el. 

A szakiskolák léidénél Kocsán Károly a szakla-j 
nilók és gyógypedagógiai tanárok fizelésrendezé-i 
sét sürgeti. 

Pogány Frigyes arra kérte a miniszteri, hogy 
programja keretében goudoskodjon a' gyengeeW 
méjüek szakszerű oktatásáról. 

Rolheiisiein Mór kérte az előirányzott összeg 
felemelését, valamint azt, hogy minden ipar szá-
mára külön szakiskolát létesítsenek. 

A Ház a rovatot változatlanul fogadta el. 
A tanítói fizetésekről szóló tételnél Kocsán Ká-

roly és Malasits szólalt fel. Mindketten a tanítók 
fizetésének rendezéséi kérték. Malasits határozati 
javaslatban követelte a tanítói fizetések 20 száza-
lékos emelését. 

Az ülés G órakor ért véget. 

beszédet, majd a Nagyatádi Szabó arckép-
leleplezésénél Berkg Gyula beszélt — a lein-
tett llerczegh Sándor helyett. Végül Gaál 
Gaszton szólt éles hangon a külföldi arisztok-
ratákról. 

Ceglédre a kultuszminiszter vezetésével 
rándult ki egy másik egységespárli különít-
mény. Klebelsbcrg itt beszédet mondott a 
nemzetközi szociáldemokrácia ellen, majd is-
kolaprogramjáról beszélt. Beszédet mondott 
még a Kossuth-szobor előtt is, amelynek ta-
lapzatára ilyen felírású koszorút tettek: 
»Kossuth szellemének — eszméinek követői.« 

A ceglédi uszoda kapuján pedig változat-
lanul áll a tábla: »Zsidóknak az uszodában 
csak hétfőn szabad fürödni!« 

hatoldalas javaslat áttanulmányozása és fel-
dolgozása hosszadalmas és komplikált munkát 
jeleni. Komplikálja a kérdést, hogy a gáz-
gyár ajánlatában csak végeredmények van-
nak, a részletek hiányoznak. Ezeket a vég-
eredményeket, az összegeket most a mérnöki 
hivatalnak kell indokolnia. A terv az, hogy 
néhány napon lielül a polgármester összehív 
egg bizottságot és azzal letárgyaltatja az aján-
latot, hogy a gázgyár kívánsága szerint már 
a májusi közgyűlés állást foglalhasson a kér-
désben. 

Az Oroszlán-ucca! uj városi bérház 
tervei is készülnek, de előkészülésük megle-
hetősen késik, aminek az az oka, hogy az 
utolsó pillanatig nagyon bizonytalan volt, váj-
jon sor kerül-e az uj bérház fölépítésére, 
amennyiben a belügyminiszter csak nehezen 
hagyta jóvá a négyszázölvenezerdolláros vá-
rosi kölcsön felvételére vonatkozó közgyűlési 
határozatot. A mérnökség építési osztályának 
közben más, sürgősebb dolga is akadt, cl kel-
lett készíteni a Tóth Péter-féle ház uj emele-
tének terveit és költségvetését, ki kellelt írni 
és ineg kellelt tartani a versenytárgyalást. Jöt-
tek a tatarozási és átalakítási munkálatok, 
az iskolaépítések előkészítése, tehát az Orosz-
lán uccai uj városi bérház megkezdett ter-
vei polcra kerültek. Kövér Tibor főmérnök 
csak akkor vehette őket ismét elő, amikor 
megérkezett a kölcsön jóváhagyása és amikor 
a polgármestertől megkapta az utasítást, hogy 

most aztán már gyors ütemben elő kell készí-
teni az építést. Értesülésünk szerint az alap-
rajzok már elkészültek, a homlokzat tervé-
nek vázlata is megvan, de még sok munkát és 
számítást kiván a részlettervek és a költség-
vetések elkészítése, amelyek nélkül nem ír-
hatja ki a város a versenytárgyalást erre a 
tizmillárdkoronás építkezésre. A jelek szerint 
a versenytárgyalásra junius dereka előtt nem 
is kerülhet sor, aminek viszont az lesz a 
következménye, liogy az uj bérház jövő no-
vember előtt nem igen lesz beköltözhető. Pe-
dig a lakások májusra felszabadulnak és bi-
zony ez az ötven uj lakás levezetné a fel-
szabadulással járó feszültség egy egészen kicsi 
részét. Legalább is enyhítené néhány száza-
lékkal a katasztrófát. 

A négyszázötvenezer dolláros köl-
csön felhasználása 

is súlyos gondot okoz a tanácsnak. A polgár-
mester a hétfői tanácsülésen ezzel kapcsolat-
ban aggodalmasan megkérdezte Berzenczeg 
Domokos műszaki főtanácsostól, a mérnöki 
hivatal vezetőjétől, hogy mi lesz a tanyai 
vasút motoros mozdonyaival. 

— Meg kell már venni a kél mozdonyt — 
mondotta a polgármester —. mert attól félek, 
hogy ha nem sietünk vele, elfogy a kölcsön 
másra. Mindennap akad valami uj, váratlan 
kiadás, ami lassankint fölemészti a rávaló 
pénzt. 

A motoros mozdonyok ügye különben 
ugy áll, hogy a tanács már kért ajánlatot a 
gépgyáraktól, kapott is kettőt, de egyik sem 
volt megfelelő, mert gyöngébb motorokat aján-
loltak. így a város uj ajánlatokat kért. Ezek 
az ajánlatok azonban még nem érkeztek meg, 
pedig sok idő eltelik addig is, amig a meg-
rendelendő mozdonyokkal elkészülnek a 
gyárak. 

Ott lebegne még a városházán két igen fontos 
probléma, - > 

a cukorgyár és a selyemszövő gyár 
alapításának a kérdése, amelyről már folytak 
tárgyalások, de azóta hallgat róluk a krónika. 
P«dig a polgármester a város részéről előzé-
kenységet és kedvezményeket helyezett kilá-
tásba. De hát most a nyár következik és a 
nyári vakációk, nem kergeli senki a tervezőket 
és a tervek maguktól nem nőnek valósággá. 

Estély Bethlennél. 
Budapest, május 1G. Gróf B e t h l e n István mi-

niszterelnök és felesége hétfőn este fél 9 órakor 
a miniszterelnöki palotában ebédet adott, amelyen 
megjelent Albrecht királyi herceg, Izabella fő-
hercegasszony, Gabriella főhercegnő, Festetich Ta-
sziló herceg főudvarmester, a spanyol követ és 
felesége, a román követ és felesége, az osztrák kö-
vet, gróf Klebelsbcrg Kunó és felesége, Sdfcovszky 
Béla és felesége, gróf Teleki Pálné, a holland 
ügyvivő, gróf Mikes Árminné, özv. Hadik Béláné, 
Károlyi György gróf. Wcncklieim József gróf és 
felesége. A dinert esle 10 órakor estély követte, 
amelyre meghívást kaplak a Budapesten akkre-
ditált követségek vezetői feleségükkel, valamint a 
budapesti társaság számos tagja. 

A budapesti klinikai 
huspanama. 

Budapest, május 16. A klinikai huspanama 
ügyében a nyomozás még nem fejeződött be. 
A gyanúsítottakat a rendőrség átszállította a 
Markóuccei fogházba. Ezzel egyidejűleg az 
Ugy iratai felkerültek az ügyészségre, ahol 
Sztrache Gusztáv főügyész Berlin Alajos 
ügyészségi alelnököt jelölte ki a nagy bün-
ügy előadójául, aki áttanulmányozza a hatal-
mas aktacsomót és holnap referál Sztrache 
főügyésznek. 

Robbanás 410 méterre 
a föld alatt. 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése . ) Prágából jelentik: A Berg und Hütte Geselli 
schaft máhrisch-ÍLostraui bányájábjan 4 10 rn é-
t e r r e a f ö l d a l a t l b á n y a l é g r o b b a n á s 
t ö r t é n t . A bányában épen turnus felváltás volt 
és igy csupán nyolc felvigyázó tartózkodott ott, 
akik közül hetet azonnal megölt a légnyomás, 
egyel súlyosan megsebesített. 

Jl képviselő ur ne merjen eljönni 
ax ünnepségekre /" 

Készülnek az Oroszlán~uccai bérház tervei, 
fogy a 450 ezer dolláros kölcsön. 


