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A kultuszminiszter 
ujabb áldozatot kér a várostól 

KI akarfák sajátítani a Leszámoló-palota előtti házsori 
városszépítés szempontjából 

(A Délmagyarorszúg munkatársától.') Érde-
kes leiralol hozott a posta szombaton Sze-
ged váró; tanácsának Klebclsberg Kunó kul-
tuszminisztertől. .1 kultuszminiszter ismét ál-
dozatot kíván a várostól, elég súlyosnak Ígér-
kező anyagi áldozatot, amelynek azonban nem 
csak az egyetem látná a hasznát, hanem 
nyerne vele a városszépítés eddig kissé mos-
tohán kezelt ügye is. 

A miniszter leiratát teljes terjedelmében 
közöljük: 

»Ismeretes a t. Tanács előtt a törekvésem, 
hogy a Ferenc József Tudományegyetem vég-
leges elhelyezését akként oldjam meg, hogy az 
egyúttal Szeged város képének nagyvárosi 
irányban való továbbfejlesztését előbbre vigye. 
Az orvostudományi, természettudományi in-
tézetek és klinikáknak a fogadalmi templom 
környékén való elhelyezése ezt a célt nagy 
mértékben szolgálja és az Eötvös Loránd Kol-
légium és a tervezett női kollégiumnak a 
Tisza Lajos-körut és a Honvéd-tér sarkán 
való elhelyezése a célt szintén elő fogja moz-
dítani. A bölcsészettudományi karnak és a 
természettudományi kar egyrészének az úgy-
nevezett Leszámo'ó-palotában való elhelye-
zése kívánatossá teszi annak a városrendezési 
problémának a megoldását is, hogy a Lt-
számoVS-palota, amely kétségtelenül Szeged 
monumentális épületei közé tartozik, mai ked-
vezőtlen helyzetéből kiszabadittassék akként, 
hogy a Petőfi Sándor-sugárut és a Baross Gá-
bor-ucca közti házsornak legalább középső 
csoportja kisajátítás utján lebontassák és így 
o Petőfi Sándor-sugárutról a Leszámoló-pa-

loíának legalább középső részére rálátás biz-
tositlassék. Ezáltal a Petőfi Sándor-sugárut, 
valamint a Leszámoló-épület egyaránt sokat 
nyernének és egyúttal megnyílna a lehető-
ség arra is, hogy a Leszámoló-palota művészi 
igényekkel számoló hozzáépítéssel bővíthető 
legyen. 

Mind e szempontoknak mérlegelése indit 
arra, hogy a t. Tanácsot arra kérjem, tegye 
ezt a kérést jóindulatu megértés tárgyává és 
vállalja még azt az aránylag nem nagy költ-
séget, amit a szóbanforgó telkek kisajátítása 
okoz és ezáltal az egyetem elhelyezésének 
megoldásával kapcsolatban a város képének 
nagyjelentőségű tökéletesítését oldja meg. Vi-
szont ezzel szemben lemondanék a Természet-
tudományi Intézetek részére á Tiszaparton 
megszerzett úgynevezett ónozóné-féle telek-
nek az egyetem céljaira való igénybevételéről. 

Budapest, 1929 junius 4. 
Klebelsbery.d. 

Értesülésünk szerint a mérnöki hivatal a 
polgármester utasítása alapján már foglalko-
zik is a miniszteri kívánság teljesítésének elő-
készítésével és nem lehetetlen, hogy a ta-
nács ebben az ügyben már a juniusi közgyűlés 
elé terjeszti javaslatát. Egyelőre azonban sú-
lyos kérdés az, hogy a kérdéses épületek ki-
sajátítására honnan veszi a város a pénzt, 
mert az nyilvánvaló, hogy az ónozó-féle ház és 
telek, amelynek igénybevételéről a miniszter 
kárpótlásképen lemond, korántsem ér annyit, 
mint amennyibe a Petőfi Sándor-sugáruti épü-
letek kisajátítása kerülne. 
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Kiegészítik a május 7~ik! 
bajtársak szövetségét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
»május 7-iki bajtársak szövetsége« pénteken 
este a Hági különtermében értekezletet tartott, 
amelyen Shvoy Kálmán tábornok is megje-
lent. Az értekezlet szónoka kifejtetle, hogy 
1919 május 7-ike felejthetetlen napja a ma-
gyar történelemnek:. Alig 50—60 tartalékos 
és aktiv tiszt kezdeményezésére lefegyverezték 
a vörösöket és ezzel történelmet csináltak. 

Shvoy Károly tábornok az aktiv tisztikar 
üdvözletét tolmácsolta. 

— A cél az volt, — mondotta —, hogy 
vöröskatonáktól elvegyük a fegyvereket és 
megbízható elemek kezébe adjuk. A megbíz-
ható elem a tartalékos tiszti- gárda volt. .4 moz-
galmat tehát az aktiv tisztek irányítása mel-
lett a tartalékosok vitték sikerre... Csak em-
lékezni kell arra, hogy 1919 május 7-ike előtt 
milyen bizonytalan volt az élet, a lefegyver-
zés után pedig szinte fellélegzett a város. Ez a 
május 7-iki bajtársaknak köszönhető. 

— A most megalakult szövetséget azonban 
ki kell bővíteni. A szövetségbe be kell vonni 
az Anti Bolsevista Comité tagjait, az aktiv 
tisztikart és azokat a polgárokat, akik kato-
nai kiképzés nélkül is jrésztvettek a lefegy-
verzésben. 

Ezután a szövetség tagjainak figyelmét fel-
hívta arra, hogy a hadtörténelmi levéltárban 
most készül az ellenforradalom története. E 
könyvben a szegedi ellenforradalomnak kü-
lön fejezetet kell kapni. 

A megjelenlek ezután elhatározták, hogy 
Shvoy tábornok indítványát elfogadják. Leg-
közelebb 1930 május 7-én jönnek ismét ösz-
sze. 

Für&öru&áls. 
nagy választékban legolcsóbban 9:2 

ttoffmann Dezsőnél, Csekonics u. i, 

Bgytoll gőz tisztítás!! 
Külföldön szerzed szakszeri! tapasztalataim alapján 
modern h l g l e r a f K u s ágy toll gőztlsztitó gépekkei 
fzerellem fel leiepemet, ahol csekély difért még a 
leghasznállabb ágytollat is ismét használhatóvá, ruga-
nyossá. pormentessé és szagtalanná változtatom át. 

Mindennemű tollat legmagasabb árban vásárolok. 

és diszpárnák töltését a legjobb 
minőségű tollak és pehelybő! 

jutányosán eszközlök. 83 

Szegedi ágytoil és gyaniukivífell ház 

R O S N C R Ö D Ö N 
Szeged, Pelőfl Sándor sugárul US« Teleion 14—417, 

és Mérey ucca 6 c. — Telefon 8—17. 

Szegediek a nagyregattán 
Budapest, junius 8. A Magyar Evezős Szö-

vetség nemzetközi versenyének első napján a 
Hősök vándordijáért folytatott küzdelemben 
a 8 evezős mérkőzésben első a Tisza Szegedi 
Evezős Egylet egy hosszal. Második a Váczi 
Sport Egyesület, harmadik a Szegedi Csóna-
kázó Egyesület. A Margitszigeti vándordíjért 
folytatott küzdelemben első a Budapesti Eve-
zős Klub, második a Váci Sport Egyesület, 
harmadik a Szent István Evezős Klub. In-
dult a Pannónia, a Tisza Szegedi és a Szegeili 
Csónakázó Egyesület is. 

Felavatták a Rothermere-kutat 
Budapestről jelentik: Ma délelőtt leplezték 

le Rothermeie lord tiszteletére emelt diszku-
tat a Wenckheim-palota előtt. A kut Szent-
győrgyi István szobrászművész alkotása, ter-
méskőből készült és rajta két méter magas 
bronzból készült szobor látható, amely a be-
kötött szemű Justitiát ábrázolja, akihez ol-
talomért simul egy női alak, a magyar nem-
zet leképezője. ».4z ő betűje megöli a hatal-
maskodást, az ő lelke megeleveníti az igaz-
ságot«, ezek a szavak vannak bevésve a kut 
peremébe. 

A felavatási ünnepségen megjelent Her-
czeg Ferenc, Urmánczy Nándor, Kertész K. 
Róbert államtitkár és még sokan. Az ün-
nepi beszédet Pogány Frigyes országgyűlési 
képviselő mondotta. Ezután Licber Endre ta-
nácsnok átvette a kutat a főváros nevében, 
majd Eckhardt Tibor beszélt. 

A délutáni gyorsvonat 
halálra gázolt egy biciklistát 
(A Délmagyaroszág munkatársától.') A szomba-

ton délután 2 óra 20 perckor a Nyugati-pálya-
udvarról elinduló budapest-szegedi gyorsvonat köz-
vetlen a főváros határában halálragázolt egy ke-
rékpáros fiatalembert. A biciklista valósággal neki-
szaladt a gyorsvonatnak, a mozdonyvezető már 
nem tudta megakadályozni a szerencsétlenséget. A 
mozdony kerekei szinte darabokra té}4ék a sze-
rencsétlen fiatalembert A gyorsvonat utasai bor-
zalommal szemlélték a történteket. A szerencsét-
lenség miatt mintegy 20 percet késett a gyorsvonat. 

Selyemharisnyák 
minden színben már P-ért kapható ',72 

Hoffmann Tiezsönél, Csekonics u. 4. 

II szegediek találkozó helye 
Budapest legelsőrendű, 

medern családi szállófa ai 
14* 

IstvánKirály-szálloda 
V I . , P o d m a n l c z k y u c c a 8 . 

Mérsékelt árak, figyelmes kiszetgálás, 
modern berendezés, közpanti fűtés, 

melegvlzszolgdltatás. lift 
/t szállóban kávéház, cukrászda és 

fodrászíerem. 

A nyugati pályaudvar közelében. 


