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Hz alsótanyai gazdák megfelebbeztéM 
a mezőgazdasági kamarai fagválasztások eredményéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ma-
gyár Péter, az Alsóközponti Gazdasági Egye-
sület elnöke érdekes beadványt intézett a vá-
ros hatóságához. Beadványában, amelyet rajta 
kivül még vagy harminc tekintélyes alsó-
tanyai gazda irt alá, bejelenti, hogy a Tisza— 
Dunaközi Mezőgazdasági Kamara vasárnap 
tartott tagválasztásainak eredményét megfe-
lebbezi és kéri az illetékes hatóságot, hogy a 
választás eredményét semmisiisc meg és ren-
delje cl az uj választásokat. 

A gazdák felebbezésüket azzal indokolták 

meg, hogy Ű választásra jogosult tanyai lakos-
ság nem is értesült a választás kitűzéséről és 
fogalma sem volt arról senkinek, hogy va-
sárnap megtartják a választásokat. Azt sem 
tudták a tanyákon, hogy hol lesz a választás, 
hol kell a választóknak leadni szavazatukat. 
Igaz ugyan, hogy a választást a lapokban 
meghirdették, azonban a tanyai lakosság nagy-
része nem olvas újságot j 

A választás eredménye a gazdák szerint nem 
felel meg a választásra jogosult gazdák aka-
ratának• 

MussoIInl-féíe cselekvésre van szükség" 
— mondotta a kultuszminiszter 

a „külvárosi Mzoílság" 250 lerllékes vacsoráján 
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Az egyetemi bizottság Rerrich Bélának és Waelder Gyulának adott megbízást a 
Templom-tér részletes tervelnek kidolgozására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt tizenegy órakor ült össze a kultúr-
palota nagytermében gróf Klcbelsberg Kunó 
kultuszminiszter elnökletével az egyetemi épí-
tési bizottság, hogy az egyetemi építkezések 
sorrendjét megállapítsa és foglalkozzon a 
Templom-tér rendezésének kérdésével. Az épí-
tési bizottság ülésén szinte kivétel nélkül meg-
jelent a bizottság minden tagja. Az ülés szi-
gorúan bizalmas volt, a nyilvánosság képvi-
selői nem vehettek részt rajta. A sajtó infor-
málását a kultuszminiszter magának tartotta 
fenn és az ülés után dr. Magyary Zoltán ál-
lamtitkárt bizta meg a hivatalos kommüniké 
megszövegezésével. 

A sajtó az épitőbizottság üléséről a kö-
vetkező 

hivatalos nyilatkozatot 
kapta: 

»A szegcdi egyetem épitési bizottsága Klebfls-
berg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elnöklete alatt ma délelőtt a kultúrpalotában ülést 
tartott. Az ugyanott kiállított Templom-tér meg-
oldási pályázatok beható megszemlélése után az 
ülés elsősorban 

a tervpályázat kérdésével 

foglalkozott. Beható vita után, amelynek során a 
bizottság tagjainak nagyrésze hozzászólt a kér-
déshez, egyhangú vélemény alakult ki abban a te-
kintetben. hogy a tervpályázat T. és II. dijának 
nyertesei Rerrich Béla és Waelder Gyula műépíté-
szek hozták a legtöbb művészi gondolatot és nyúj-
tották a legtökéletesebb megoldást. Ezért határo-
zatba ment, hogy ez a két műépítész kapjon meg-
bízást tervének részletesebb kidolgozására és e 
•»"•vek alapján lesz a megbizas kiadható. 

A végleges tervek elkészítéséhez szükség van 
most már az egyetem szükségleteit kifejezésre jut-
tató épitési program megállapítására, amely a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium ellenőrzése 
mellett fog készülni arról, hogy a Templom-térre 
milyen egyetemi intézetek, milyen méretben és 
milyen helyiségekkel építtessenek. Ennek a tervnek 
a rendelkezésre álló fedezet keretében megvalósít-
hatónak kell lennie. Ezt a munkát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az ülésen elrendelte és 
az oly időben fog a tervező műépítészek rendel-
kezésére állani, hogy azok a további terveket és 
költségvetéseket legkésőbb ez évi junius haváig 
elkészíthessék. A bizottság ily módon megállapí-
totta, hogy a Templom-tér rendezésére kiirt mű-
vészeti pályázat művészeti szempontból alkalmas 
megoldást hozott és igy megtette a további intéz-
kedéseket abban az irányban, hogy a templom 
környékének egységes művészi megoldása az egye-
tem igényeinek figyelembevételével a rendelkezésre 
álló fedezet keretében mielőbb megvalósittassék. 

Ezután a templom körüli térre kerülő 

egyetemi inlézetek épitési költségeinek 
kérdése 

került megvitatásra. A pénzügyminiszter képvi-
selőjének hozzászólása után megállapítható volt, 
hogy az áilami költségvetésben e célra rendelke-
zésre álló hitelnek több egymásután következő 
évben való felvétele és a Szeged város részéről 
adandó részleges hozzájárulás együttes összegéből 
az egyetem számára a Templom téren épitcudö 
intézetek megoldhatók lesznek. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester és Wimmer 
Fülöp törvényhatósági bizottsági tag kilátásba he-
lyezték azt, hogy Szeged városa a kivánt hozzá-
járulást vállalni fogja, mire az elnöklő miniszter 
örömének adott kifejezést afelett, hogy ily módon 
az egyetem fejlesztése Szeged város részére rgy 
városrendezési szempontból nagy nyereséget je-
lentő lérmegoldást tesz lehetővé. 

A bizottság végül határozott azoknak a függőben 
lévő kérdéseknek az ügyében, amelyek a polgári 
iskolai tanárképzésnek ősztől fogva Szegedre való 
áthelyezésével kapcsolatosak.« 

A kultuszminiszter az cpitőbizoltság iilcse 
után az előre bejelentett 

küldöttségeket 

fogadta. 
Muntyán Valér a várostanyaiak küldöttségét 

vezette a miniszter elé és kulturházat kéri 
Várostanya számára. A miniszter kijelentette, 
hogy ez a kérdés csak részben tartozik hozzá, 

beleszólása van a földmivelésügyi miniszter 
nek is, de azért megígérte támogatását. 

Dr. Aigner Károly főisápn és dr. Tonelli 
Sándor, a kereskedelmi és iparkamara főtit-
kára az iparQstanonciskolai tanárok kérelmét 
nyújtották át a miniszternek. A tanárok óra-
dijuk felemelését kérték. 

Bakó László református lelkész a szegedi 
református egyházközség küldöttségét vezette 
a miniszter elé és támogatását kérte az Uj!« 
szegedre tervezett imaház felépítéséhez. Ami« 
niszfcer megígérte támogatását. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a sze-
gedi ügyvédek küldöttségével jelent meg a mi-
niszternél, hogy felkérje öt a szegedi ügyvédi 
kamara akciójának támogatására. Az akció 
célja, mint ismeretes az, hogy az igazságügy« 
miniszter csatolja 

a szegedi itélőtábláhoza kecske-
méti, bajai és kalocsai törvény-

székeket. 

A kultuszminiszter kijelentette, hogy azt a 
kívánságot helyesli és mindent megtesz, hogy; 
azt az igazságügyminiszter honorálja is. 

Dr. Veress Gábor vezette ezután a kultusz« 
miniszter elé a Magyar Mérnök cs Építész 
Egylet küldöttségét, amely azt tette szóvá, hogy, 
a város tanácsának nincsen műszaki referense. 
Az egyesület memorandumát is átnyújtották a 
miniszternek. 

Pick Jenő szalámigyáros arra kérlc a kul« 
luszminiszterl, hogy legyen a magyar sza-
lámigyárosok segítségére a németországi sza-
lámiexport lehetőségének megberetntésében. 

Karácsonyi Guidó katolikus lelkész meg«, 
hívta a minisztert a Szent Vince Egyesület 
legközelebbi ifjúsági ünnepélyére, dr. Sőreghy, 
Mátyás pedig a röszkeíek küldöttsége élén 
megköszönte a miniszternek a Röszkére ép.i« 
tett uj iskolát és igazgatói lakot. 

Ezzel a küldöttségek sora véget ért. ^ 
A kultuszminiszter a küldöttségek fogadása 

után a püspöki rezidenciába hajtatott éa 
ebédre a püspök vendége volt. Délután meg-
tekintette a felállítandó négy óvoda számára 
kijelölt helyeket, majd megszemlélte a fo-s 
gadalmi templomot. "" 

A „külvárosi bizottság" díszvacsorája 
Az úgynevezett külvárosi nagybizottság este 

nyolc órakor 250 teritékes díszvacsorát ren-
dezett a Hági feldíszített termében. Az uccai 
bejáratot piros, fehér és zöld villanykörték 
borították misztikus fénybe. Az ajtó két szár-
nyánál egy-egy diszegyenruhás rendőr posz-
tolt 

Nyolc órakor már teljes volt a zűrzavar 
a fehérteritékes asztalok kőzőtt. A helyét ke-
reste mindenki és kijelölt helyével senki sem 
volt megelégedve. Mindenki a kultuszminiszter 
közelébe vágyakozott, az egyesületi selyem-
zászlók és a pajzsra festett magyar cimer 
alá, amely a kultuszminiszter széke mögött dí-
szítette a falat. 

A legfürgébbek voltak a külvárosi magya-
rok. Csendesen leültek a hosszú asztalok mellé 
és türelmesen várakoztak. A notabilitások ké-
sőbb érkeztek: Szalag József kerületi főkapi-
tány, dr. Issekutz Béla egyetemi rektor, dr. 
Tóth Károly, dr. Menyhárt Gáspár, dr. Kogu-
towitz Károly egyetemi professzorok, dr. 
Buócz Béla rendőrfőtanácsos, dr. Tonelli Sán-
dor, Berzenczey Domokos, Back Bernát, dr. 
Kornis Gyula államtitkár, Várhelyi József pre-
látus, Breisach Béla kanonok, Bogoss Béla 
tápéi esperes-plébános, Bokor Adolf, Pong-
rácz Albert és még nagyon sokan. 

Kilenc óra előtt néhány perccel beintett 
a rendőr az étterembe, hogy megérkezett a ke-
gyelmes ur. A következő pillanatban a fő-
ispán és Denhof tanácsos társaságában belé-
pett a megjelentek harsány éljenzése közben. 
A cigány a Rákóczi-indulóra zendített rá, mi-
közben a miniszter elérte helyét és leült a fő-
ispán és Kornis államtitkár közé. 

Azután megkezdődött a vacsora. 'A' három 
pengő ötvenfilléres menü nagy népszerűséget 
szerzett magának. 

dotta. Kijelentette, hogy ezzel a vacsorával 
csak viszonozni kívánja azt a vendégszeretetet, 
amelyben a kultuszminiszter magánlakásában 
részesítette az öt meglátogató szegedi kül* 
döttségel-

A főispán beszéde 
Dr. Aigner Károly pohárköszöntőjében tötw 

bek között ezeket mondotta: 
— Valamikor, nem is olyan régen tanyai 

öreg magyarok napsugaras meséket mondtak 
unokáiknak Mailandról. Ez a Milánó városa 
most óriási anyagi áldozattal hatalmas lég-
hajót építtetett a sarkvidék felkutatására, az 
olasz tudományosság emelésére. Ugyanekkor 
nálunk Szegeden is alakult egy társaság, aa 
Alföld felkutatására. 

— Szomorúan jellemző, hogy amikor a kül-
földnek egy városa a modern technika vív-
mányát igénybe veszi, nem csupán a hazája-
bei i, hanem a világkultúra fejlesztésére, ná-
lunk akadnak olyanok, akik feleslegesnek, pa-
zarlásnak tartják az évszázados mulasztások 
pótlását az utolsó óra utolsó percében, ma, 
amikor a trianoni Magvarország úgyszólván 
csak az Alföldből áll! 

— Azért becsüli és szereti a mi népünk Kle-
belsberg Kunó őnagyméltóságát, mert ő nem 
a száján, hanem a szivében és alkotó cseleke-
deteiben hozta közénk Kossuth szellemét s 
Kossuth izzó lelkesedésével, Széchenyi SZÍVÓS 

kitartásával és jövőbelátásával fáradhatatla-
nul dolgozik az alföldi nép vallási és szellemi 
kiművelésén, gazdasági megerősítésén, a szel-
lemi és gazdasági elmaradottság jobbágyságá-
nak megszüntetésével a magyar nemzeti de-
mokrácia kiépítésén, amely a népet nemzettő 
teszi és Istenhez emeli! 

Dr. Tóth Károly egyetemi pro-
A sültek utáu megkezdődtek a pohárköszöu- j rektor 

tők . Az elsőt természetesen Petrik Antal mon- • a szegedi egyelem nevében üdvözölte a minisztert. 


