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Dr. Menyhárt Gáspár professzor 
a szegedi egyetem u| felsőházi képviselője 

Dr. Pointer Ödönt felsőházi póttaggá választották 

j 0m 575 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Ferenc József Tudományegyetem ta-
nári kara szerdán délben ült össze, hogy 
megválassza az egyetem uj felsőházi kép-
viselőit. A választás eredményeként a man-
dátumot dr. Menyhárt Gáspár, az egyetem jog-
tudományi karának professzora, a Szegedre 
helyezett egyetem első rektora nyerte el, pót-
taggá pedig dr. Polbfier Ödönt, a jogi kar 
ezidei dékánját választották meg. 

A szegedi egyetem talán az egyetlen a négy 
magyar egyebem között, amely a felsőházi tör-
vény megalkotása óta most már harmadszor 
választ felsőházi képviselőket. Az első alka-
lommal, mint emlékezetes, a tragikus sorsú 
dr. Tóth Károlyt választották meg rendes és 
dr. Kolozsváry Bálintot póttaggá. Dr. Tóth 
Károly tragikus halála után a felsőházi tagság 

a póttagra, dr. Kolozsváry Bálintra szállt, 
akit azonban az elmúlt tanévben a buda-
pesti egyetem hivott meg és igy a szegedi 
egyetem felsőházi képviseletéről le kellett 
mondania. Az egyetem tanári kara akkor dr. 
Szaadtner Pál professzort, az ifjúsági jóléti 
intézmények agilis vezetőjét küldte a felső-
házba, de időközben dr. Szandtnert is meg-
hívta a budapesti egyetem és uj katedráját 
az idei első félév elején már el is kellett 
foglalnia. így a Ferenc József Tudomány-
egyetem ismét felsőházi képviselet nélkül ma-
radt. 

A megüresedett méltóságokra az egyetem 
tanári kara most az egyetem két népszerű 
professzorát választotta meg dr. Menyhárt Gás-
pár és dr. Pol^ner ödön személyében. 

Szegedre jön a kultuszminiszter 
Elnökölni fog az egyetemi épilési bizottság ülésén és megnézi a Leszámitolópalota 

felszabaduló helyiségeit 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
főispáni hivatal értesítést kapott a kultuszmi-
nisztériumból, hogy Klcbelsberg Kunó kul-
tuszminiszter pénteken reggel autón Szegedre 
utazik, hogy elnököljön az egyetemi építési 
bizottság ülésén. A bizottság ezen az ülésen 
adja ki a Teriiplom-térre kerülő fizikai inté-
zet építési munkálatait. 

Értesülésünk szerint a kultuszminiszter a 
kora délelőtti órákban érkezik meg. Az egye-
temi épitési bizottság ülését a városházán tart-
ják meg tizenegy órai kezdettel. A miniszter 
délután az építkezéseket tekinti meg, majd 
ellátogat a Leszámolópalotába, ahol hir sze-
rint helyet akar teremteni azoknak az egye-
temi intézeteknek, amelyek -jelenleg a reálgim-
názium Tisza Lajos-köruli épületében mii-

ködnek. hogy ezt az épületet még az uj tanév 
elején visszaadhassa rendeltetésének. A Le-
számolópalota tekintélyes része ugyanis a 
postaigazgatóság kiköltözése következtében fel-
szabadul és igy lehetővé válik a gimnázium 
épületének felszabadítása. A Leszámolópalo-
tában akar helyet biztosítani a miniszter a 
szegedi egyetem »Bólyay Intézetének« is és az 
udvari részek átépítésével hatalmas auditó-
riumot kiván építtetni, amely a szegedi egye-
tem teatrum-szerüen kiképzendő »auditó-
rium maximum«-ja lenne. 

Délben dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök 
ad ebédet a miniszter tiszteletére, este pedig 
vacsorára a főispán látja vendégül. A minisz-
ter szombaton reggel utazik vissza Budapestre. 

A smáélűmmokmték 
3245 szavazattal kaptak többet, 

mint a Nemzeti Blokk 
A társadalombiztosító! váGasztások statisztikája 

(A Délmr y/arors zág munkatársától.) A 
Társadalombiztosító szegedi intézetében — 
mint jelentettük — szerdára virradóra tel-
jesen elkészültek a szavazatok összeszámolá-
sával. Délelőtt elkészítették a választási jegy-
zőkönyveket, megállapították, hogy melyik 
párt hány mandátumot nyert és jegyzőkönyv-
be foglalták a leadott szavazatok pontos sta-
tisztikáját. 

Amint azt a Délmagyarország közölte, azok-
ban a csoportokban, ahol választások voltak, 
a szociáldemokraták 11, a nemzeti blokkisták 
9 mandátumot nyertek a kerületi választ-
mányban. 

Az összes 

megválasztottak névsora 

a következő: 
Gyári munkaadók nagyipari alcsoportja . 1 

Back Károly, dr. Biedl Samu, Keller Mihály, 
v. Papp Ferenc, Statter Hugó, póttagok: Tóth 
János, Austerweil Miksa, Winber Gyula, Varga 
Mihály, Magyar Mihály. 

Gyári munkaadók középipari alcsoportja: 
Wagner Ferenc, Gábor István, Nagy József, 
póttagok: Sulter Vilmos, Wolff Endre, dr. 
Virág Béla. 

Kereskedelmi munkaadók kiskereskedelmi 
alcsoportja: Bo!:or Adolf, Benedek Pál, pót-
tagok: Vér les Miksa, Telek Andor. 

Ez a három csoport választás nélkül került 
be a kerületi választmányba, mert itt csak 
egy listát nyújtottak be. Választás utján kerül-
tek be: 

Kézműipari munkaadók csoportja. Nemzeti 
Blokk részéről: Erdélyi András, Kruzslitz Mi-
hály. Szociáldemokrata párt részéről Takács 
Ferenc. Póttagok: Nemzeti tílokk részéről 
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| a legújabb színekben és formákban a legolcsóbban kaphatók 

Kniftel Konrádnál Széchenyi-tér 2. és Kárász-u, 15. 
(Formóza) Panama 8 P- (Formóza) fényezel! 10 P. Borim kalap 6 P-

„ Átalakításokat a legufabb formákra -vállalunk. 214 4 
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Dr. ScSileussner foto-filmje 
Ciebmann lát szer észnél. 

Vinoe János, Koller István, szociáldemokrata 
párt részéről Marosán Emil. 

Kereskedelmi munkaadók szabad foglalkozási 
csoportja: Dr. Papp Nándor (N. B.), póttag 
Váradi Lajos (N. B.). 

Háztartási munkaadók csoportja: Bruckner 
Ede (N. B.), póttag dr. Szőke Jenő (N. B.). 

Ipari munkások csoportja. Nemzeti Blokk 
részéről: Gárdián Ferenc, Lengyel József, He-
gedűs Károly. Szociáldemokrata párt részéről: 
Kalapis János, Zarnóczay Béla, Erdei István, 
Áfra István, Horváth József, Sik Pál, Balázsa 
Pál, Tombácz Imre, Kozma Sándor. Póttagok 
a Nemzeti Blokk részéről: Német István, 
Szamosi Jenő, Farkas István, szociáldemokrata 
párt részéről: Papp József, Péler Lajos, Rékási 
László, Dékány György, Varró Kálmán, So-
mogyi Pál, Móricz György, Szögi Etel, Papp, 
Lajos. • 

Tisztviselők választási csoportja. Nemzeti 
Blokk részéről: Dr. Cserzy Mihály, póttag 
Csarnay Gábor. Szociáldemokrata párt részé-
ről: Berényi Nándor, póttag Osztermann Fe-
renc. 

Háztartási alkalmazottak választási csoport-
ja. iNcmzeti Blokk részéről: Sutus Mária, pót-
tag Dávid Rozál. 

A leadott szavazatok 

hivatalos összesítése: 
Kézműipari munkaadók'. 

Nemzeti Blokk 659 
Szociáldemokrata párt 526 

Kereskedelmi munkaadók szabadfoglalkozá-
sú csoportja: 

Nemzeti Blokk 
Szociáldemokrata pár! 

Háztartási munkaadók: 
Nemzeti Blokk 
SZÍ ¡.áldemokrata Párt 

Ipari munkások: 
Nemzeti Blokk 
Szociáldemokrata párt 

Tisztviselők: 
Nemzeti Blokk 
Szociáldemokrata pari 

Háztartási alkalmazottak: 
Nemzeti Blokk 
Szociáldemokrata párl 

197 
47 

960 

253 

1588 > 
6000 

936 
833 

385 
311 

A szociáldemokrata párt tehát kapott 
7970, a Nemzeti Blokk 4720 szavaza-
tot, tehát a szociáldemokraták 32í.5. 
szavazattal kaptak többet, mint a 

Nemzeti Blokk, 
A. választások eredményére vonatkozólag kér-

dést intéztünk 

Lájer Dezsőhöz 

a szociáldemokrata párt titkárához, aki a követ-
kezőket mondta: 

— Sok ilyen győzelmet kívánunk a kurzus-
sal szövetkezett Nemzeti Blokknak, akkor bi-
zonyosan nem sokáig fog nyomorogni Magyar-
ország dolgozó népe. Ami a leadott szavaza-
tokat illeti, az ipari munkásoknál pártunk a 
szavazatok 79 százalékát kapta meg, az ösz-
szes munkavállaló csoportokban pedig a sza-
vazatok 71 százalékát. 1054 szavazatunk után 
nem kaptunk mandátumot, 

A Társadalombiztosítónál nyert értesülésünk 
szerint, most az összes szavazatokat, jegyző-
könyveket felterjesztik a népjóléti miniszté-
riumba. 

íl Huddersfield Town 5:G-ra 
kapott ki Bécsben 

(Budapesti tudósítónk .telefon jelentése.) 
Bécsből jelentik: A túrázó angol ligacsapat, 
a Huddersfield Town ma Bécsben súlyos vere* 
séget szenvedett az Admirától. 5:0-ra verte 
az osztrák bajnokjelölt az angolokat. 


