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A kultuszminiszter
a tervezett négy gazdasági *skola helyett
csak egyet épit fel Szegeden
A szegedi színház nem kap állami szubvenciói ?
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kle&elsberg Kunó kultuszminiszter a keddi díszközgyűlés után tanácskozásra ült össze a város hatóságának vesietőível és a gazdasági érdekeltségek képviselőivel a polgármester szobájában. A tanácskozás tárgya a város belterületére
tervezett gazdasági
iskolák építésének kérdése volt.
Mint ismeretes, a kultuszminiszter eredetileg négy gazdasági szakiskolát kívánt megtelelő városi hozzájárulással építeni Szeged
belterületén, hogy a városban lakó gazdák
gyermekei is részesülhessenek modern szellemű mezőgazdasági oktatásban. A polgármester a mezőgazdasági érdekeltségekre bizta
B miniszter által tervezett u j gazdasági iskolák helyének kijelölését és a város vállalkozott arra, hogy a kijelölt helyeket megszerzi
tulajdonosaiktól.
A kultuszminiszter a kedden délben tartott megbeszélésén bejelentette, hogy kénytelen terveit szűkebb
keretek kőző
szorítani,
mert az állami költségvetés keretei között nincsen annyi pénze, amennyi
ezeknek a megvalósításához
szükséges
lenne. Éppen ezért
(elhatározta, hogy Szegeden egyelőre csak egy
gazdasági
iskolát épit, még pedig
Újszegeden,
a legjobb esetben felépíttetheti az alsóvárosit
is, de a másik két iskola építését
bizonytalan

időre cl kell halasztania.
Az ujszcgeöi gaidasági iskola építését azért tette az első helyre,
mivel a földmüvelésügyi miniszter a gyümölcstermelés egységesítése céljából gyümölcsfaiskolákat kíván létesíteni és ezek közül
egyet Újszeged kapna. A gyümölcsfaiskola
a gazdasági szakiskola kezelésébe kerülne és
az iskola így nagy szolgálatot tehetne a szegedi
gyümölcstermelés érdekeinek. Alsóvároson viszont a paprikatermelés indokolja meg a
gazdasági iskola sürgős felépítését A miniszter bejelentéseit az értekezlet szomorúan vette
tudomásul.
A polgármester — mint ismeretes — azért
változtatta meg az utolsó pillanatban a színházi díszelőadás műsorát, hogy a
színtársulat
minden
osztályát
bemutathassa
a
kultuszminiszternek,
aki most volt először a szegedi
színházban. Ennek a bemutatásnak pedig az
volt a célja, hogy támogassa
a miniszter
előtt
az állami
szubvencióért
indított
akciót. A
polgármester tárgyalt is erről a kérdésről a
kultuszminiszterrel és erről a tárgyalásról a
kővetkezőket mondotta érdeklődésünkre:
— Amikor megkérdeztem a miniszter urat,
hogy remélhet-e a városi színház nagyobb
állami segítséget, a miniszter
nem
válaszolt,
csak a vállát vonta fel, ami azt jelenti, hogy
— sajnos — nagyon gyöngék
a
kilátások...

fffrefc
— Rokrlem az árviz áldozataiért. Szerdán délelőtt 10 órakor V á r h e l y i József nagy papi
segédlettel rekviemet tartott a fogadalmi templomban. A gyászistentiszteleten igen nagyszámú közönség jelent meg és a vdiros is képviseltette magát
— Hősi emléket, gazdasági Iskolát cs legelöl.
A polgármester előtt szerdán délelőtt népes felsőtanyai küldöttség jelent meg N y á r y György kereskedelmi iskolai főigazgató vezetésével. A küldöttség három dolgot kért a várostól. Először
háromezer pengő támogatást kért a várostól a
felsőtanyai hősi emlékmű felállításához. A polgármester kijelentette, hogy Felsőtanya is számithat
ezen a téren a város támogatására, mint ahogyan
azt Alsótanya is megkapta, csak azt nem tudja,
hogy a város az idei költségvetés keretében kiutalhatja-e a kért segítséget, amelyre fedezet egyelőre
nincsen. A felsőközpontiak második kérelme az
volt, hogy a Felső tanyára tervezett gazdasági iskolát Felsőközponton épitsék fel. A polgármester
megígérte, hogy lépéseket tesz ebben az irányban. Harmadszor azt kérte a küldöttség, hogy a
város engedje meg az idén a nagy állatoknak is
a balástyai legelőre való kihajtósat, ahol eddig
csak növendékálktok legelhettek. A múlt évi nagy
szárazság és takarmányhiány következtében ugyan,
is alig van növendékállat a felső tanyákon és igy
nem érdemes számukra külön legelőt fen tartani.
A polgármester ezt a kérelmet is megszívlelendőnek találta.
x Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes
feltűnést keltenek. Jő minőség, olcsó ár és tartóss á g — e z jellemzi a Del-Ka-gyártmányt Fiók:
Kárász ucca 14.
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— Istentisztelet a zsinagógában. A március lő-iki
istentisztelet az uj zsinagógában délelőtt kilenc
órakor lesz. Utána a zsidó népiskola tornatermeben hazafias ünnepély.
• x Bájos a szép asszony, amikor vendégeit egy
csésze illatos, aromás teával megkínálja. A tea
hangulatot keltő szimbóluma a kedélyes otthonnak. M e i n l ujtermésü tea — a legjobb.

— Az egyetem! és főiskolai hallgatók Bethlen
Gábor Köre március 15-én, délután 6 órai kezdettel tartja a református templomban márciusi ünnepélyét, amelyen előadást tart dr. Szád e c z k y K a r d o s s Lajos egye'emi tanár A márc i u s i g a z i j e l e n t ő s é g é r ő l . Ezen az előadáson kívül művészi ének- és zeneszámok, szavalatok és B a k ó László református lelkész bibliamagyarázata szerepel még az ünnepély műsorán.
Belépődíj nincs.
x Modern bátorok olcsón kaphatók az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában.
— Előadás a »szegedi lélek<-ről. Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti
szakosztályában
fenti cimmel tartott előadást dr. B á l i n t Sándor
egyetemi adjunktus. Előadásában a szegedi léleknek a katolikus hittel való szoros összefüggését
tárgyalta elvi vonatkozásokban. Beszélt Boldogasszony speciális szegedi kultuszáról, amely a
Havi Boldogasszony ünneplésében is megnyilvánul.
x Rádió, villany. Deutsch, Kárász-u. Tel 8-71.
— Kifosztottak egy élelmiszeres bódét. Klivinyi
Ferenc Maros-ucca 28. szám alatti füszerkereskedő
feljelentést tett a rendőrségen, hogy szerdán éjjel
háza udvarában lévő élelmiszeres bódéját ismeretlen tettesek felfeszítették és kifosztották. A fosztogatók 240 pengő értékű élelmiszert vittek el. A
rendőrség a nyomozást megindította.
x Járványok ellen legbiztosabb Ördög Vince bora.
— >£lcs támadást intéztek a társadalombiztosító
ellen a szegedi iparosok vasárnapi gyűlésén«
cimü keddi tudósításunkkal kapcsolatban Zsámb o k y Mihály annak közlését kéri, hogy vele az
54 pengős járulék helyett aem fizettettek 57 pengőt. Ellenben állítja és ha kell bizonyítja, hogy
az intézet kifcézbesitett részére egy kimutatást,
amely szerint 56 pengő 07 fillért kellett volna
fizetnie. Zsámboky 10 nap múlva fizetni is akart,
de akkor már 57 pengő 15 fillért követeltek tőle.
Tiz napra tehát 1 pengő S fillér késedelmi kamatot számítottak fel, amely még a bankok 12
százalékos kamatjánál is nagyobbx Kérje telefonon 300-asl vagy „Kéry-autóíaxll" 378

Szép álom szén leányról, huszárról.
Ma premier!
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Március 15.
Márciusi
ünnepély
a Munkásotthonban.
A
szegedi szociáldemokrata párt a kulfcurszervck
részvételével pénteken este 7 órai kezdettel
a Munkásotthonban (Hctvezér-ucca 9.) márciusi ünnepélyt rendez. A márciusi események
jelentőségét Farkas István országgyűlési képviselő ismerteti.
A szilléri községi cllemi népiskola
tanítótestülete szép keretek között fogja megünnepelni
a szabadságharc 81-ik évfordulóját A 15-én
délelőtt fél 10 órai kezdettel tartandó ünnepélyünkre a szülőket és érdeklődőket meghívja a
tanítótestület
Középiskolai
rejormátus
tanulók
március
15-éh délután három órai kezdettel, a Calvintéri templomban hazafias ünnepélyt rendeznek. Program: 38. dicséret, előimát mond
dr. Illyés Endre hitoktató-lelkész, szavalnak
Patkós Jolán és Pethő Dezső, a nap jelentőségét ismerteti Dudás
Béla, utóimát mond
Durkó Gábor hitoktató-lelkész. Belépődíj nincs.
Vitézek j igy elmébe: A március 15-cn megtartandó ünnepélyes istentiszteleteken a vitézek is résztvesznek. Gyülekezés háromnegyed 10 órakor felekezet szerint a fogadalmi,
református, evangélikus és görögkeleti templomok előtt. Istentisztelet után az összes vitézek a fogadalmi templom elrítt a nyolcszögletű toronynál gyülekeznek és a vezetésem
alatt a Klauzál-térre vonulnak. Székkapitány.

Miss Európa Brósben
¡¡ács, március 13. Simon Böske szerdán Bécsbe érkezett, ahol nagy ünnepséggel fogadták. Délben a Grand Hotelben volt ebéd a tiszteletére, est®
pedig gróf Semsey Andor követségi tanácsos döblingi kastélyában fényes bál volt. Simon Böske -csütörtökön utazik Budapestre.

Az egységes párt ülésén
elintézték a Petrovácz-afféri
Budapest,
március 13. A keresztény, kisgazda, földmives és polgári párt elnöki
tanácsa
Pesthy
Pál elnöklcsével szerdán dclntán 6
órakor ülést tartott, amelyen a kormány tagjai közül Bethlen István gróf miniszterelnök,
Klebelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter, Mayer János földmivelésügyi miniszter, Scitovszky Béla belügyminiszter, Wekerle Sándor pénzügyminiszter és Zsitvay Tibor igazságügyminiszter vett részt. Az elnöki tanács
foglalkozott a keresztény gazdasági pártnak
azzal a határozatával, amelyet Petrovácz Gyula
országgyűlési képviselőnek a
Reiclispostban
megjelent cikke ügyében hozott. Az elnöki
tanács Pesthy Pál pártelnök előterjesztésére
és gróf Bethlen István miniszterelnök hozzászólása után ugy döntött, hogy a keresztény
gazdasági párt lojális határozatát tudomásul
veszi.
Az elnöki tanácsülés után
pártertekezletet tartott Pesthy Pál elnöklésével. A pártértekezleten a kormány minden tagja megjelent. Napirend előtt felszólalt Erdélyi
Aladár, hangoztatta, hogy a pénzügyminiszter
nagyszabású expozéját igen fontosnak tartja.
Wekerle
Sándor pénzügyminiszter válaszában többek között a következőket mondta:
— H a mi csak panaszkodunk, lehet, hogy
az arra fog vezetni, hogy megszánnak bennünket, de én nem szeretném, hogy h a hazánk Európa koldusának a szerepét vállalná.
Nekünk nincs szükségünk szánalomra. Mi
Európától csak a teljes igazságot kérjük.
Ezután Pesthy Pál elnök bejelentette, hogy a
párt vitaestélyeinek során legközelebb SzabókéAlajos pénzügyi államtitkár tart előadást a
kormány által eddig megvalósított beruházásokróL

egy szép meséről, békéről, szerelemről,
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