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A bécsi törvényszék megtagadta 
Kun Béla kiadását 

'Budapest, május 30. A bécsi tartományi 
törvényszék vádtanácsa Kun Béla kiadatása 
ügyében meghozta döntését. A vádtanács — 
hir szerint — a kiadatás ellen döntött, mint 

hogy arra a meggyőződésre jutott, Hogy azok 
a vádak, amelyebet a magyar törvényszék 
emelt Kun Béla ellen, politikai bűncselekmé-
nyek : ' -

Teleki Pál támadásra készül a felsőházban 
a kultuszminiszter ellen 

Klebelsberg Kunó és az egyelem! tanárok háborúsága 

Budapest, május 30. Szerdára teljes erővel 
robbantak ká azok az ellentétek, amelyek már 
hetek óta teszik feszülté, sőt csaknem tartha-
tatlanná a kultuszminiszter és az egyetemi 
(•nács között fennálló viszonyt. Klebelsberg 
kultuszminiszter tudvalevően legutóbb a par-
lamentben gyakorolt éles kritikát az egyeteme-
ken tapasztalható anomáliák felett. Rámuta-
tott arra, hogy az egyetemi tanárok egy része 
nem tarifa meg pontosan az órákat és egy 
óra helyett igen gyakran mindössze husz' 
harminc perces előadásokat fart. Kifogásolta 
továbbá azt is, hogy egyetemi tanári kar-
ban nem mindenki dolgozik tudományosan 
és az előadásokon is mindössze arra szorít-
koznak, hogy tankönyvüket évről-évre felol-
vassák. A kultuszminiszter mindezekről, mint 
szórványos esetekről emlékezett meg, de min-
denki tudta, hogy mondanivalója főleg a bu. 
dapesti egyetem jogi karára vonatkozott. 

Az egyetemi tanácsnak ma reggel közzétett 
kommünikéje szerint a tanács május 20-án 
rendkivüli ülésen foglalkozott a kultuszmi-
niszter beszédének az egyetemre vonatkozó 
részével és Klebelsberg kultuszminiszterhez 
»egyhangúsággal elfogadott« feliratot intézett 
és ebben kifejtette a maga álláspontját. 

Az akció folytatására a felsőházban fog sor 
kerülni, ahol gróf Teleki Pál vállalkozik majd 
az egyetemi tanárok védelmére és a kultusz-
miniszter ellen irányuló ellenoffenzíva megin. 
ditására. 

Az egyetemi tanács feliratában az autonó-
miára való hivatkozással sérelmezi a kultusz-
miniszter beavatkozását az egyetemi oktatás 
rendjébe. J 

A kormányhoz közelálló helyeken rendkívül 
aggodalmasnak tartanák, ha az egyetemi ta-
nács az autonómia címe alfUt az anomáliák 
védelmét tűzné ki céljául. ' 

Egy szótöbbséggel 
engedte el a városi tisztviselők 
karácsonyi előlegét a közgyűlés 

U l y Dam l t a 

Verebes Ernőé, 
Harry LSedtke 

„Utolsó ¿jszaká1' ját 

csak felnőtteknek 
péntektől mutatja be a 

B e l v á r o s i M o z i 

A bérhálralékok miatt összetűzött Wimmer Fülöp és a főügyész 
folytatják a közgyűlést 

Csütörtökön 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
májusi közgyűlés első napja nem sok vihart 
és izgalmat igért. Nagyobb vitát csak az üze-
mek részére felvett egymillió pengős kölcsön 
tárgyalásánál vártak. Ennek a tárgyalására 
azonban már nem került a sor. A szenvedé-
lyek igy a tárgysorozat csöndesebbnek hitt 
pontjainál robbantak ki. 

A május havi közgyűlést délután négy óra 
után nyitotta meg Somogyi Szilveszter pol-
gármester. A polgármesteri jelentéshez dr. 
Fajka Lajos kért szót. Kifogásolta, hogy a 
jelenlés nem emlékezik meg arról, hogy a vá-
rosi tisztviselők mennv.i mellékest kapnak az 
üzemektől. Hivatkozik a Délmagyarorszá; mult 
október 26-iki számára, amely kritika tár-
gyává tette a városi vagyonkezelést. Tudo-
mása szerint a város polgármestere sajtópört 
nem indított a lap ellen. Itt ugy látszik, hogy 
suli/os hibák vannak, mert lehetetlen, hogy 
a városi üzemek fen tartása hoz a város kö-
zönségének pénzéből egymillió pengővel kell 
hozzájárulni. 

A polgármester azonnal válaszolt Fajka fel-
szólalására. Kijelentette, hogy a polgármesteri 
jelentés mindezeket nem tartalmazhatja. Az 
üzemek dolgai nem tartoznak a polgármesteri 
íelentéshez. 

Molnár Józsefné földhaszonbér hátralékának 
leírására tett a tanács javaslatot. 

Wimmer Fülöp szólalt fel és megkérdezte, 
hogy a városnak miért kell 3000 embert pö-
rölni és mi oka annak, hogy a bérlők nem 
fizetnek? 

Tuiózzy Mihály főügyész válaszában ki-
jelentette, 

hogy a bérlők között izgatások foly-
nak. Lelkiismeretlen felbujtók a bér 
nemfizetésére sarkalják a bérlőket. 

Wimmer Fülöp kijelenti, hogy a válasz nem 
tlégiti ki. Nincs kötelesség érzés az illetékesek 
részéről. 

— Kikérem magamnak az ilyen gyanúsítá-

sokat — kiáltotta indulatosan a főügyész 
A polgármester: Ezért az indulatos hangért 

ugy a főügyész urat, mint Wimmer Fülöp 
urat rendreutasítom 

Wimmer: Nekem semmi közöm a főügyész 
úrhoz. Én nem gyanúsítottam meg. 

Wimmer felszólalása után a polgármester 
beszélt. Kijelentette, hogy a bérlők azért nem 
fizetnek, mert az izgatók azt mondják nekik, 
hogy ne fizessenek, mert a föld úgyis az 
övék lesz. Ügyvédek járják a tanyákat. Sze-
cfedi ügyvédben már nem is bíznak a tanyaiak, 
mert tudják, hogy a szegediek eredményt már 
nem tudnak elérni. Ezért a csengeleiek már 
nem is a város területén gyűléseznek, de 
még mindig remélik, hogy a bérföldeket még-
is sikerül örök tulajdonul megszerezniük. A 
sok haszonbérhátraléknak egyébként a rossz 
gazdasági viszonyok is okai. 

Az Első Dunagőzhajózási Társulat megfe-
Iebbezte az üzemi szénszállítás vállalatba adá-
sát. A szállításért a tatai és a pécsi szén ver-
senyeztek. A város ugy találta, hogy a tatai 
szén az elönyösebb. A tanács ezért a pécsi 
szénbánya felebbezésének elutasítását kérte a 
közgyűléstől. 

Dr. Kormányos Benő e kérdésben felesle-
gesnek tartja a vitát. A péosi szenet olcsóbb-
nak tartja. Ezért kéri, hogy a közgyűlés ad-
jon helyet a felebbezésnek, mert a pécsi szén 
olcsóbb Dr. Lippay Lajos ós dr. Fajka La-
jos szintén a pécsi széu mellett szólaltak fel 

Wimmer Fülp: Három szakértő iigyvíd után 
én is hozzámerek szólni a kérdéshez Azt tud-
juk, hogy a pécsi szénnek nagyobb a kalória 
mennyisége, de a tatai szén olcsóbb. A pécsi 
szénbánya nem is nyújtott be precíz ajánlatot 
és igy a pontos számadatokat tartalmazó tatai 
szénbánya ajánlatát kellett elfogadnunk. 

Ezután Balogh Lajos is szót kért A pol-
gármester azonban azon a cimen, hogy ér-
dekelt, nem adta meg neki a szólásjogát. Ba-
logh Lajos azonban tovább is hadakozott 
Olyan indalatos hangon beszélj hogy a pol-

gármester arra az időre, mig Balogh remél-
hetőleg lecsendesedik, felfüggesztette az ülést. 

Az ülés újbóli megnyitása után Balogh La-
jos személyes kérdésben szólalt fel. Személyi 
sérelmeit azonban nem tudta felsorakoztatni, 
igy a polgármester ismét megvonta tőle a 
szót. 

Dr. Tanelli Sándor a tanács javaslatát fo-
gadta el. 

A közgyűlés végül is nagy többséggel a ta-
nács javaslatát fogadta el és a Duna Gőzhajó-
zási Társaság felebbezését elutasította 

A városi alkalmazottak egyesülete a kará-
csonyi segélyül kiosztott 50 százalékos gyors-
segély visszafizetésének elengedését kérte. A 
tanács a kérelem teljesítését javasolja. 

Szíjgyártó Albert felszólalásában kijelenti, 
hogy a városi tisztviselők minden más tiszt-
viselőnél több fizetést kapnak és igy jobb hely-
zetben vannak. A tisztviselők előleget kértek, 
azt most nem lehet elengedni-

Kormányos Benő megszavazza a javaslatol. 
Fajka Lajos nem hive a segélyezés ilyen 

formájának. Létszámapasztást sürget, mert 
még mindig azt tátja, hogy sok a felesleges 
városi tisztviselő. A tanács javaslatát nem fo-
gadja el. 

Bodnár Géza a tanács javaslatát fogadta el. 

A tanács a javaslatot később módosította 
azzal, hogy akik megkapták a segélyt, azok-
nak engedtessék el, ellenben a magasabb fize-
tési osztályba tartozó tisztviselők, akik nem 
kaptak karácsonyi előleget, most a segélyt 
se kapják meg. Mondja ki ezenkívül a köz-
gyűlés, hogy a jövőben nem kaphatnak a tiszt-
viselők semmiféle segélyt. 

A közgyűlés végül is egy szótöbbséggel az 
eredeti javaslatot fogadta d , amely szerint 
a magasabb fizetési osztályokba tartozó tiszt-
viselők most pótlólag megkapják a karácsonyi 
segélyt, egyhavi fizetésük ötven százalékát. 

A közgyűlést hét óra előtt néhány perc-
cel félbeszakította a polgármester és folytatá-
sát csütörtök délután négy órára tűzte ld. 

Junius 21-én válaszfiák meg 
a kereskedelem és ipar felső-

házi képviseletét 
I szegedi elektorválasztás iunles 5-én tesz 

A felsőházi törvény módosítása következtében 
a gyáripari érdekeltség két képviselőjét a {felső-
házba a Magyar Gyáriparosok Országos Szövet-
ségének hatos előterjesztése alapján a kormányzó 
nevezi ki. Minthogy a Magyar Gyáriparosok Or-
szágos Szövetsége hat javaslatba hozott tagját 
már megválasztotta, aktuálissá vált a kereskedelmi 
és iparkamarák felsőházi ta«választásának ügye is 
és a kereskedelemügyi miniszter a kamarák által 
delegálandó tagok megválasztását rnnHis 21-én dél-
előtt 11 órára tűzte ki. 

A választást az úgynevezett elektorok ejtik meg. 
A kamarák által összesen 22 elektor választandó 
és pedig tíz a budapesti, kettő-kettő pedig a 
vidéki kamarák által. Minthogy a törvénymódosítás 
értelmében a kamarák csak kereskedő és kézmű-
iparos tagot küldenek a felsóházba, az elektorok 
is a kereskedő és kézműiparos tagok sorából 
választandók a kamara teljes ülése által. 

A kamarák nagyrésze az elektorválasztásra elő-
készületeit már meglette. Junius 4-én választ Mis-
kolc, junius 5-én Szeged és Debrecen, jrarins 6-áa 
pedig Budapest. A szegedi kamaránál «lektorságra 
Vértes Miksa alelnök és Rstner Ferenc heitag 
vannak kombinációban. Az elektorok a választást 
junius Jtt-én délelőtt 11 órabor a kereskedelem-
ügyi minisztérium nagy üléstermében Fodor Jeatf 
államtitkár, vátesfósi elnöklete alott fogjék 
mgejtegi > .. > * - • -


