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lentette, hogy, 
novemberben országos testneve-
lési kongresszus lesz Szegeden. 

A küldöttségek után magánosokat fogadott 
a kultuszminiszter. Egy órakor félbeszakította 
a fogadásokat és a főispán szobájában a tör-
vényhatósági bizottság meghívott tagjai előtt 
ismertette a Boldogasszony-sugáruü 

palota-kapu terveit. 
A meghívottak között volt Back Bernát, Biedl 
Samu, Ctiegler Arnold, dr. Kúszó István, Kör-
mendy Mátyás, Lájer Dezső, Pásztor József, 
dr. Széli Gyula, dr. TonWi Sándor, Taussig 
Ármin, Wimmer Fülöp és még néhányan. A 
kultuszminiszter bemutatta a Gizella-teret le-
záró kapuboltozatos palota tervvázlatait a vá-
rosatyáknak, tüzetesen elmondotta, hogy miért 
tartja szükségesnek ezt a megoldást. 

— A püspöki palota a Boldogasszonv-sugárut 
túlsó végéről is látszik, mert a sarka éppen 
beleesik a sugárut tengelyébe — mondotta. 
Mivel azonban ez az épület csak kétemeletes, 
perspektivikus hatása alig van. Ezért gondol-
tam arra, hogy a Gizella-teret, amelyre rend-
kívül sok ucea torkollik, le kellene zárni. Azt 
a megoldást találtam a legalkalmasabbnak, 
hogy a tanitók házát, amely a DMKE-palo-
tával szemben kisajátított telken épült volna 
fel, összeépítsük a DMKE-palotával. 

— A hatalmas frontra kiszélesedő épület 
három ivben borulna a sugárut torkolatára. 
A középső, kétemeletnyi magasságú iv olyan 
széles lenne, mint a sugárut kocsiutja, a kél 
szélső, egy emelet magasságú iv pedig a 
gyalogjárókat hidalná át. Az épület három-
emeletes lenne és megszüntetné azt a nyug-
talanságot, amely a jelenlegi Gizella-teret jel-
lemzi. Ez az építkezés hozzávetőleges számí-
tásaink szerint 

hétszázötvenezer pengőbe ke-
rülne, a városra azonban egyet-
len fillér megterhelést sem Je-

lentene, 
mert a pénz már megvan rá. A városnak 
"csak engedélyt kell adnia a sugárut áthida-
lásához, de ezzel az engedéllyel még telket sem 
ad, mert hiszen a sugárut az épület alatt is 
megmarad, csak a torkolat fölött lévő levegőt 

Gróf Klebelsberg Kunó kedden délelőtt a városházán. 
Somogyi polgármester. 

Mellelte áll Aigner főispán 'ég 

foglalja majd le az épület. Az októberi ün-
nepségek után azonnal megkezdjük a DMKE-
vel szemben lévő és már régebben kisajá-
tított épületek lebontását — mondotta tovább 
—, hogy az építkezést, amelynek kiviteli ter-
vei szintén elkészülnek rövidesen, a lehető 
leggyorsabban megkezdhessük. 

Elmondotta még a kultuszminiszter, hogy a 
terveket Pogány Móric készítette és hogy a 
palota-kapu felépítése után a Templom-téri 
építkezések képe a hatalmas kapuboltozat ke-
retében fog csak igazán és szépen érvénye-
sülni. 

A városatyák tetszéssel hallgatták végig a 
miniszter magyarázatait és megtekintették Po-
gány Móric tervvázlatait. 

A kultuszminiszter még más közigazgatási 
problémákról is beszélgetett a városatyák-
kal, majd 

a tanyaiak küldöttségét 
fogadta, akik uj iskolát kértek. A miniszter 
megígérte, hogy a kérelmet megfontolja és ha 
szükségesnek találja, elrendeli az uj iskola 
felépítését. 

Délután 
a külvárosiak kívánságait hallgatta meg a 
kultuszminiszter a Raffay-féle vendéglőben, 
ahová félőt órakor érkezett meg. 

A kultuszminiszter rövid beszédet tartott. 
Elmondotta, hogy eljött, megnézni, mi a tenni-
való, hogyan lehetne felvenni a téli nyomo-
rúság ellen leghasznosabban és legeredmé-
nyesebben a küzdelmet. Azért eszközölte ki 
az államsegélyt a feltöltési munkálatokra, hogv 
ezzel könnyítsen a város terhein. Hogy ezt a 
pénzt a város mely uccák feltöltésére kívánja 
felhasználni, azt a város közönségére bízza. 

A miniszter beszéde után a 
küldöttségek 

terjesztették eléje kívánságaikat. Regdon Ká-
roly azt kérte, hogy az államsegélyből a kül-
városokban töltsék fel a tereket és létesítsenek 
gyermek játszóhelyeket. Ha külföldiek jönnek 
Szegedre, azok nemcsak a szép palotákra kí-
váncsiak, hanem a város egészségügyi és szo-
ciális viszonyaira is. 

Moldován László gyógyszerész az ujszegedi 
kertváros tervének megvalósításához kérte a 
miniszter támogatását, vitéz Máriaföldíj Már-
ton a rókusi iparoskör számára kulturházat 
kért, Jani Mihály a baktói főldbérek leszállí-
tását, Széli József plébános a Somogyi-tnlep-
nek villanyvilágítást, a Szilléri-rampa elkészí-
tését, tornatermet, villamosvasutat és templo-
mot, Cabdebó István ezredes a Fodor-telep 
számára világítást, vízvezetéket, a temetőárok 
betömését, óvodát és elemi iskolát, Ábrahám 
Balázs a paprikakikészitők nevében azt kérte, 
hogy a kormány a paprikahasitó lányokat 
mentesítse a kötelező társadalombiztosítás 
alól. 

A kultuszminiszter az összes kivánsásrokat 

főljegypzlette és megígérte, hogy amit lehett 
megtesz. 

Hét óra volt, amikor eljutott 
az Ipartestületbe, 

ahol az iparosok és a kereskedők várakoz-
tak rá. 

Körmendy Mátyás üdvözölte a kultuszmi-
nisztert, aki nagyobb beszédet tartott. Kijelen-
tette, hogy tudatosan vállalta el Szeged man-
dátumát, mert érezte, hogy itt sok a tenni-
való, Nem szabad áltatni magunkat, hogy a 
dolgok itt kitűnően mennek. Számolni kell 
azzal, hogy a búzaválság egy agrikullurállam-
ban nagy gazdasági válsággá szélesedik ki. 
Csüggedni nem szabad, keresni kell a kibon-
takozás lehetőségeit. A munkanélküliséget min-
dan áron meg kell akadályozni. Ezért végez-
tetett az egyetem területén feltöltési munkálato-
kat, ezért eszközölt ki államsegélyt az algyői 
csatorna építéséhez. Az a munkanap, amely 
munkátlanul telik el, örökre elvész, Gondolni 
kell a jövőre, hogy mi lesz, ha a téli inség 
bekövetkezik. A munkátlanság demoralizáló 
hatású. Nem elég az ingyen leves, munka-
alkalom kell. 

Elmondotta ezután, hogy sokat foglalkozik a 
szegedi problémákkal és tudja, hogy Szege-
den nagy baj a feltöltés hiánya. Tudja, hogy 
a város költségvetése ujabb terhet nem bir el. 

Szegedtől tehát nem lehet azt köve-
telni, hogy saját erejével vegye fel a 
küzdelmet a munkanélküliség ellen. 

Ezért eszközölte ki a feltöltési államsegélyt. 
A fehértói halastó elkészítésére nemcsak a 
munkanélküliség szempontjából van szükség, 
hanam őzért i*. hoav a szeaedi lakossáfi olcsó 

élelmiszerhez, olcsó halhoz jusson. 
Amikor legutóbb Szegeden volt, három kí-

vánságot terjesztettek eléje. Kérték, hogy esz-
közölje ki a bajai ut kiépítését, az algyői 
híd felépítését és a motoros körforgalmat A' 
kereskedelmi miniszter megígérte, hogy, 

a bajai utat 
most már folyamatosan kiépitleti. A baja— 
báttaszéki vasúti hidat átalakítják autófor^-
lom céljaira. 

Az algyői hid 
ügyében nem ilyen kedvező a helyzet. Az elő-
munkálatok már folynak, de a hid megépíté-
sére csak akkor kerülhet sor, ha sikerül fel-
venni az államkölcsönt 

A motoros körforgalom 
megindítása attól függ, hogy a magyar gyárai? 
milyen számban tudják előállitani a szüksé-
ges jármüveket Ha lesz elég kész motoros-
kocsi, akkor a kereskedelmi miniszter meg-
indítja a motoros körforgalmat. 

Az egyetemi építkezéseket olyan 
arányban, mint eddig, nem folytat-

hatja 
— mondotta ezután —, de azért épít ezután 
is. Elsősorban a tanitók házát, amelynek föld-
munkálatait még az idén elvégzik, a jövő év, 
elején sor kerül a falak építésére is. 

Foglalkozott ezután a miniszter azokkal a 
gazdasági következményekkel, amelyeket at 
egyetemnek köszönhet a város. Az egyetem 
Szegeden évente több, mint hárommillió pen-
gőt költ el. Az egyetem hallgatóinak száma 
ma már meghaladja a kétezret. Kísérletet tett 
arra, hogy 

a Rockefeller-alapítvány 
vállaljon el egy egyetemi pavillon építését 
Megállapítja, hogy a szegedi uccákon az idén 
csökkent a teherforgalom, ami aggodalommal 
tölti el. Nem a frázis embere, nem szereti, 
ha az energiák beszédekben használódnak eL 

— Nekünk tenni és cselekednünk kell — 
fejezte be beszédét —, hogy a gazdasági vál-
ságon átsegítsük és naggyá tegyük ezt a vá-
rost, amely tárgya szeretetünknek, ragaszko-
dásunknak, küzdelmünknek és könnyeinknek. 

Ezután sorra következtek 
a felszólalók. 

Varga Mihály, a Kereskedők Szövetségének 
elnöke a szövetség köszönetét fejezte ki, amiért 
az államsegély kieszközlésével sokat könnyí-
tett a szegedi polgárság terhein. 

Kozma Marcel, a szegedi közraktárak igaz-
gatója felszólalásában elmondta, hogy elaborá-
tumban sorolta fel azokat az intézkedéseket, 
amelyekkel Szeged tranziló forgalmát növelni 
lehetne. Ezek közé tartozik a közraktárak mo-
dernizálása. Ha ehez a kormány segítséget 
nyújt, akkor vállalata azonnal megkezdi ar 
építkezéseket 

Ifj. Dannex János a szccedi füszernajey.lMH 


