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„A. szegedi egyetemmel 
az alföldi kultúra megkapta, amit kívánt 
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A felsőház Ölése 

Budapest, december 11. A felsőház szerdai 
ülésén Schomssics László gróf megindokolta 
tegnapi határozati javaslalát a mezőgazdasági 
haszonbérleti szerződések tárgyában benyúj-
tott törvényjavaslat ügyében. Rámutatott arra, 
hogy ma a hitelviszonyok olyan rosszak s 
a földbirtokos gyakran annyira eladósodik, 
hogy nem bírja maga mivelni a földjét, tehát 
meg kell engedni, hogy tőkeerős bérlőnek 
bérbeadhassa azt. A bérleti szerződések ügyé-
ben a felsőház azt a határozati javaslatot 
hozta, hogy a kormány ez év végéig ren-
dezze törvényben a kérdést. Kéri a felsőházat, 
hogy a határidőt három hónappal hosszab-
bítsa meg, 

Bethlen István miniszterelnök hozzájárul a 
meghosszabbításhoz, majd áttértek a pécsi 
egyetem továbbfejlesztése ügyében beérkezett 
felirat tárgyalására. 

Igaz Béla rámutatott a pécsi egyetem nagy 
Jelentőségére s kérte, hogy az egyetem további 
fejlesztését célzó feliratot a felsőház párto-
Jólag terjessz«* fel a kultuszminiszterhez. 

Lenhossélc Mihály kifejtette, hogy a négy 
egyetemet nem lehet sokalni és szel lemi pro-

letáriátus kifejlődéséről sem lehet beszélni. 

Simonsics Elemér kérle, hogy a kultusztárca 
keretében jobban dotálják a pécsi egyetemet 
és hogy a vidéki egyetemek professzorait ne 

helyezzék a budapesti egyetemre, mert ezál-

tal a vidéki egyetemek nivója szenved. 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter válaszá-
ban rámutatott arra, hogy a szegedi és deb-
receni egyetem révén az alföldi kultura meg-
kapta azt, amit kivánt. A pécsi egyetem igé-

nyeiről is gondoskodni fog, amint a tiszán-
túli egyetemek létesítésével kielégítette az Al. 
föld igényeit. A legteljesebb elismeréssel tud 
csak nyilatkozni a pécsi egyetem kulturmun-
kájáról. Az első feladata a pécsi egyetem köz-
ponti épületének felépítése lesz, de emellett 
nem fog megfeledkezni a kormány a sze-

gedi és debreceni egyetemeknél mutatkozó 

hiányokról sem. 

A felsőház a feliratot kiadta pártolókig a 
kultuszminiszternek. 

Lánc, (ryürüforrasztás aranynyal 5 Q f . Brilliáns ék-
szer alakítás és foglalás. Lelkiismeretes szakszerű 
munka. Kisebb javítás megvárható ¿m * jr 
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A közhasznú gépjármüvekről szóló törvény-' 
javaslatnál Hadik iános gróf szólalt fel. Hely-
teleníti, hogy az engedélyek megadását a bel-
ügyminiszter hozzájárulásától kell függővé 
tenni. 

A felsőház a javaslatot általánosságban el-
fogadta. 

A részletes tárgyalás során a javaslat szaka-; 
szait részben Hadik János gróf kisebb módo-
sításaival fogadta el a felsőház és igy a javasl-
atot visszaküldik a módositások miatt a kép-
viselőháznak. 

Áttértek ezután a közjegyzők és közjegyző-
jelöltek nyugdíjintézetéről szóló javaslat tár-
gyalására, amelyet általánosságban vita nél-
kül fogadtak el. A részletes tárgyalásnál a 7. 
szakasznál fejlődött ki vita, amely felhatal-
mazza a kormányt a törvény intézkedésein 

túlmenő intézkedésekre is. Hadik J ános gróf 

felszólalása után Zsitvay Tibor miniszter rá-
mutatott arra, hogy a javaslat célja az, hogy 
a közjegyzők régi nyugdíjintézete helyébe ujat 
létesítsen. Az ülés két órakor ért véget. 

Kérjen r ád i ó - ke r e s kedó j é t ő l leírást, hogy fent* 
készülékeket mikép szerezheti meg karácsonyra 
6-18 havi részletfizetés mellett. 

PHILIPS RÁDIÓ 

Amit a polgármester nem tett meg 
a kereskedők kérésére, 

teljesítette a kultuszminiszter protezsálására 
Az egyelem! szállítások számlái és a szegedi iparosok 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-

molt a Délmagyarország arról, hogy nemré-
gen a szegedi iparosok és kereskedők kül-
döttsége járt a polgármesternél, akinek el-
panaszolták, hogy az egyetemi építkezésekkel 
kapcsolatos számlásaikért igen késedelmesen 
kapják meg járandóságaikat, az egyetem 
gazdasági hivatala ugyanis' nem egyenlítheti 
ki számláikat, mert a kultuszminisztérium 
nagy késedelmekkel utalja ki a számlák ki-
egyenlítéséhez szükséges összegeket. Arra kér-
ték a polgármestert, hogy járjon el érdekük-

Olcsó karácsonyi 6Sí 

likőr- és teavásár 
Klauzál fér 2 (Virágh cukrászda mellett) 

Patzauer likőrgyár. 
A 7000 
kalória? pécsi tofásszén 
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A pécsi bínySh képviselete: 
! n : Kölcsey ucca 11. 

fe le ion 21-01. Schön és Baléi 

ben a kultuszminiszternél és utalja ki az 
egyetem gazdasági hivatalának már most azt 
a kilencszázezerpengős városi hozzájárulást, 
amely tulajdonképen csak január elsején vál-
na esedékessé. Bejelentette a küldöttség azt 
is, hogy az érdekelt kereskedők és iparosok 
kisebb küldöttséget küldenek Budapestre, a 
kultuszminiszterhez is, akitől a hitelek gyor-
sabb kiutalását kérik. 

A polgármester közölte a küldöttséggel, hogy 
a kultuszminiszternél szívesen eljár érdekük-
ben, másik kérésüket azonban nem teljesít-
heti, mert a városnak meg nem térülő kamat, 
veszteséget jelentene, ha a januárban esedékes 
hozzájárulási részletet hetekkel előbb befi-
zetné az egyetemi cazdasági hivatal pénz-
tárába. 

Azóta látszólag nem sok történt ebben az 
ügyben, most azonban végre megtörténtek az 
első intézkedések, hogy a kereskedők és ipa-
rosok nyilvánvaló sérelme megszűnjék és 
végre megkapják az érdekeltek régebben ese-
dékessé vált járandóságukat. A polgármester 
a napokban leiratot kapott a kultuszminisz-
tertől, aki hivatkozva a kereskedők és iparo-
sok nehéz helyzetére, ugyancsak azt kérte, 
hogy a város az elsején esedékessé váló ki-

lencszázezer pengőnek legalább egyharmadát, 

háromszázezer pengőt utaljon ki az egyetemi 

építkezések céljaira most, a többit ped ig 

majd később, januárban. Amit a polgármes-
ter az érdekelt kereskedők és iparosok köz-í 
vetlen kérésére teljesíthetőnek nem tartott, 
azt a miniszter protezsálására most megtette 

és ha nem is az egész háromszázezer pengőt, 
de kétszázezret kivétetett a városi betéteket 

kezelő pénzintézetekből és azt befizettette a 

gazdasági hivatal pénztárába, ame ly nagvnehe-

zen a minisztertől is kapott valamennyi pénzt, 
úgyhogy a számláknak legalább egyik részét 
most végre kiegyenlítheti. 

tudja, hogy nálam MINDENKI 
ViSMOLMT 
TETSZÉSSZERINTI 
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legprecízebb kivitelű 

(hálózat) 
éatelepesí 

hésztíSélíeí, aíhaírcszí, hangszórőt 

18 havi részletre! 
Bemutatás vételitenuszer neikfll! 

DEUTSCH ALBERT 
rádiá és villamossági vállalata 

Kárász ucca 3. Telefon 8-7!. 


