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vány'át, mert fontosnak tartja, hogy a város leg-
fontosabb problémáival a közvélemény minél be-
hatóbban foglalkozhassék. A harmincéves prog-
ram kidolgozását felesbe/esnek farija, mert ma egy 
program fontos: a mezőgazdasági probléma meg-
oldása. A közgyűlési felszólalásokban megnyilat-
kozó ellentétet ugy kívánja áthidalni, hogy az 
alakítandó szakbizottságba a külső szakemberek, 
mint állandó tanácsadók legyenek meghlvhatók. 

Dr. Eisner Manó szerint a felszólalók túlbecsü-
lik az inditvány jelentőségét. Csudálkozik azon, 
hogy sem a közgyűlés, sem. a város hatósága nem 
érzi azt a lekicsinglést, amely a közgyűlés iránt 
az indítványban megnyilatkozik. Az indítványo-
zott bizottság azt jelentené, hogy 

a közgyűlés gondnokság alá ke-
rülne, 

mert nem tudja megoldani a hatáskörébe tartozó 
problémákat. Kogutowicz professzor és elvbarátai, 
ha szükségesnek tartják, a közgyűlés határozata 
nélkül is alkothatnak egy szenet. A nagybizott-
ságok sohasem magasabb színvonalúak, mint az 
egyes ember, ha tehetséges. A naggbizottságokban 
a jrázis uralkodik. A közigazgatást nem lehet dena-
turalízálni Nem lehet ambiciózus embereket fél-
bizottsági tagokká minősíteni. Tessék a könyvtá-
rakon, a laboratóriumokban, a dolgozó szobák-
ban alkotni és tessék eszméket hozni a közgyűlés, 
a város számára. A város lakossága előtt alá-
száll a hatóság és a közgyűlés tekintélye, ha 
ez a nagy önképzőkőrszeril bizottság megalakul. 

Olejnyik József feleslegesnek tartja a bízottsá-
got, mert a városfejlesztő program adva van. 

Szegeden 10.000 ember nem él 
emberhez méltó lakásban, 3000 

ember az éhhalál előli áll. 
Ha ezeket a kérdéseket megoldják, kész a város-
fejlesztés. (Helyeslés.) 

Dr. Debre Péter tiltakozik a személyeskedések 
ellen és elfogadja Kogutowicz indítványát 

Dr. Kogutowicz Károly a zárszó jogán szólalt 
fel. Kijelenti, hogy indítványával nemes célja volt. 
Azt akarta, hogy ne futóbolondok badar ötleteivel 
foglalkozzék a közgyűlés, hanem egy szakembe-
rekből alkotandó bizottság alaposan megfontolt 
•zakszerü javaslataival. 

Dr. Leltre János szólalt még fel. Az inditványo-
ló kijelentette, hogy minden határozathoz hozzá-
járul. Ezen az alapon azt indítványozza, hogy 
a közgyűlés alkosson egy törvényszerű szakbizott-
ságot a városrendezési és fejlesztési problémák j 
tárgyalására. Furcsának tartja, hogy a túloldalon, | 
ha a törvényre hivatkoznak, a jogrend védelme-
zőinek mondják magukat, ha pedig ezen az oldalon 
hivatkozik valaki a törvényre, akkor azt a formali-
tások védelmezőjének deklarálják. 

Tőbb felszólaló nem jelentkezett. A polgármester 
elrendelte a szavazást A többség a kisgyűlés ja-
vaslatát fogadta el dr. Biedl Samunak azzal a mó-
dosításával, hogy az alakítandó bizottság működése 
nem kerülhet pénzébe a városnak. 

Félnyolc volt, a polgármester félbeszakította az 
ülést és folytatását pénteken délután félötre tűzte 
kl. Igy a szinházügy tárgyalására csak pénteken 
kerül tor. 

A táncosnő betörte 
a barátnője fejét 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Csütörtökön este Téres verekedés játszódott 
le két táncosnő kőzött egy körúti szállóban., Tas-
nádi Pakos Margit összeveszett kolléganőjével, 
Pástéin Alexával és • szóváltás hevében egy krls-
tályvlzes flveggpl fejbevágta Pástéin Alexát A sú-
lyosan sérült leányt betört koponyával szállították 
a Rókusba. Tasnádi Pakos Margitot a rendőrség 
előállította a főkapitányságra. 

Hatszázezer pengd a pécsi egyetem fejlesztésére 
Pécs, j anuár 29. A k'ultuszkormány a pécsi 

egyetem tovább fejlesztésére 600.000 pengőt 

irányzott elő s nagyobb összeget szavazott 

meg ugyanerre a célra Pécs város közgyű-

lése is. A munkálatok megkezdését tavaszra 

tervezik", de csak az esetben valósítják meg, 

ha Pécs városa kölcsönt tud szerezni. Hosz-

szabb tárgyalások u tán most a Pesti Ma-

gyar Kereskedelmi Bank nagyobb kölcsönt 

ajánlott meg a városnak", 

Balkáni értekezSet Szalonikiben 
Szaloniki, j anuár 29. A balkáni értekezlet 

tanácsülése holnap nyi l ik meg, a török és 

albán bizottság az éjszaka érkezett meg, a gö-

rög pedig reggel ért ide. A' jugoszláv, román 

és bolgár bizottságokat holnap reggelre vár-

ják. Az értekezlet három napig tart s vala-

mennyi ülés zárt lesz. Napirenden annaE a 

kérdőívnek megvitatása szerepel, amelyet a 

balkáni á l lamokhoz fognak intézni 8 ame-

lyekben a balkáni unió gyakorlati megszer-

vezésére vonatkozó kérdéseket teszik fel 

»» 

Súlyos itélet 
a katona! lőtáppanama 

bűnügyében 
Budapest, január 29. A honvéd főtőrvényszék ma 

tárgyalta a honvédség lótakarmánnyal való ellá-
tása körüli visszaélések bűnügyét. A tőrvényszék 
a védők által benyújtott semmiségi panaszokat 
Takács Lajos nyug. honvéd alezredes és Heini 
Antal gazdasági főelőadó ügyében teljes egészük-
ben elutasította. A vád- és védőbeszédek elhangzása 
után a főtőrvényszék Takács Lajos nyugalmazott 
alezredes két és félévi súlyosbított sulgos bör-
tönbüntetését helybenhagyta, Heini gazdasági fő-
előadó büntetését pedig négy és félévi súlyosbított 
súlyos bőrtönben állapította meg. 

II népvándorlás! korra leg-
jobban Móra Ferenc ásatásai 

derítenek világosságot" 
O r . B a r t u c z L a l o s e l ő a d á s a a z e g y e t e m e n 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

Egyetem Barátok Egyesületének pénteki ven-

dége a Baumgarten-dijjal nemrégiben kitün-

tetett neves tudós, dr. Bartucz Lajos egyetemi 

magántanár , a Nemzeti Muzeum igazgató-

őre volt, aki az alföldi magyarság ember-

tani kutatásáról tartott érdekes előadást. 

— ötven évvel ezelőtt jöttünk rá arra — 

mondotta többek között dr. Bartucz Lajos —, 

hogy nem ismerjük a magyar embert. Páris-

ban akkoriban antropológiai kiállítást tartottak 

és a magyar típusként rablógyilkosok és 

akasztott emberek koponyáit állították ki. In-

nen kezdődött az antropológiai kutatás, amely-

nek megalapítója Tőrök Aurél volt. »Nem 

ismerjük a magyart* címmel Indított propa-

gandafüzettel kezdte Törők Aurél a munkát . 

Elkezdődött a tudományos honfoglalás, a szel-

lemi, az igazi, ami a magyarság megismeré-

sére fog vezetni. 

Ezután arról a nagyszabású kutató mun-

káról beszélt dr. Bartucz Lajos, amit a ma-

gyar race megismerésének érdekében végez-

nek. Egyelőre még a kezdetnél vagyunk, mert 

csak 120 ezer katonának, 2000 felnőtt ember-

nek és 80 ezer iskolásgyermeknek a méreteit 

ismeri a magyar tudomány. De ezeknek az 

adatoknak az a lap ján is megál lapítható már , 

hogy vannak területek, ahol raceokról beszél-

hetünk. Természetesen legjobban előre viszik 

a megállapításokat a honfoglaló magyarokról 

az ásatások. Székesfehérvár szolgáltatta a hi-

teles adatokat, ma jd a mosonszentujvári kö-

vetkezett, de mindegyiken tultettek azok az 

ásatások, amelyet Móra Ferenc, a szegedi 

muzeum tudós igazgatója végzett és amely-

nek anyaga magában több, mint valamennyi 

feltárt sir és temető együttvéve. Ez az anyag 

lesz az, amely az alföldi magyarságnak antro-

pológiai összetételére világosságot fog derí-

teni és hogy a honfoglaló magyarok előtt 

milyen raoejellegü népek éltek az Alföldön. 

A magyarságnak a saját fajisága szempont-

jából nagy szerencséje volt — folytatta elő-

adását —-, hogy akármennyi vért is vesztett, 

azt pótolni tudta az itt talált népek", a jászok, 

a kunok, a bessenyők stb. segítségével. Amit 

régebben hangoztattak a magyarok mongol 

jellegéről, megállapítható, hogy a honfoglalók 

nem voltak mongol jellegűek, hanem mon-

goloidok, de ezek is csak kis mértékben, 

egyes törzseknél fordulnak elő, amilyenek 

például a mai palócság területén éltek". A 

népvándorlási korra legjobban Móra ásatásai 

derítenek majd világosságot és ugyanez a 

helyzet a rézkorbeli embernél is, amit a 

lebői ásatások tártak fel. Nemzeti feladat a 

magyarság megismerése és ebből a munkából 

Szeged Móra Ferenc révén az oroszlánrészt 

fogja kivenni. 

Dr. Bartucz Lajos előadását sok' vetített 

képpel kisérte, amelyek igen érdekesen szem-

léltették az egyes típusokat és raoeokat. Dr . 

Bartuczt előadása u t án melegen megtapsolták". 

Románia 
40 millió dolláros kölcsönt 

veit fel egv francia banktól 
(Budapesti tudósilónk telefonjelentés 

Bukarestből jelentik: Román ia rövidesen 10 

millió dollár kölcsönt kap. A kölcsönt a 

Banque de Paris Ep de Paybas bocsájtja 

ki. A francia bank két magasállásu tiszt-

viselője csütörtökön Bukarestbe érkezett, hogy 

a kölcsönt perfektuálják. A kölcsön felvétele 

néhány napon belül meg fog történni. 

Szakadás Churchill 
és Baldwin között 

London, j anuá r 29. Churchill Baldwlnhoz 

intézett nyilt levelében kijelentette, hogy mi-

után az india i politika kérdésében kettőjük 

közt támadt nézeteltérés nyilvánosságra ke-

rült, többé nincs abban a helyzetben, hogy 

a párt ügyvezető bizottságának üléséin részt 

vegyen. Churchi l l lemondásával á l ta lában an-

nak a hírnek megerősítését lát ják, hogy nem 

lesz tagja egy esetleges u j abb Baldwin-kabi-

netnek. 

Gazdasági liga alakul 
Hadik János gróf elnökségével 

Budapest, január 29. Az Országos Többtermelff 

Liga átszervezése ügyében csütörtökön az ország 
kisgazdavezéreinek bevonásával értekezlet volt gróf 
Csáky Gyula és Bélteky Lajos vezetésével. Ai 
értekezlet résztvevői megjelentek gróf Iladlk Já-
nosnál, akit felkértek a liga elnökségének válla-
lására. Gróf Hadik János válaszában hangoztatta 
egy politikamentes kisgazda társadalmi szervezet 
szükségességét s hajlandónak nyilatkozott a poli-
tikamentesség biztosítása mellett a liga elnöksé-
gének vállalására. Egyben Indítványozta, hogy mi-
vel a többtermelés jelszavával súlyos adósságokba 
vitték a kisgazdákat, nevezzék a szervezetet egy-
szerűen > Gazda sági Ligának «• 
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