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get. Mindennek' a betetőzése: a főiskola. És 
Szeged az elmúlt évtized alatt három főiskolát 
kapott: az egyetemet, a polgári iskolai tanár-
képzőt és a katolikus papnevelőt. Az egyetem 
kiépítését a jövőben is folytatni kell, de ez 

nem lehet tisztán program. 

A miniszter most megáll. A gondolatok logikus 
láncolatát megtöri a telefon. És az inas is meg. 
jelenik reggeli kötényében és névjegyeket hoz, akik 
megérkeztek és akik a miniszterre várnak ezen a 
hosvételötti délelőttön. A miniszter válaszol, aztán 
ismét egyedül maradunk az Íróasztalnál. Egy perc 
csönd, amig megélénkül az előbbi mnnka kon-
taktusa, aztán a kultuszminiszter 

a gazdasági programot 

fejtegeti. 

— A' legutolsó időkben láthatták — mond-
ja —, hogy más irányban is megkezdtük a 

program kiépítését, ötszázezer pengőt eszkö-
zöltem ki a város számára a feltöltési mun-
kálatok elvégzésére; az algyői csatornaépítés-
sel kapcsolatban pedig hozzákezdtünk a ha-
lastó megteremtéséhez. Ezek a jelenségek mu-
tatják, hogy milyen iránylHin akarok tovább 
menni. A városi jelleg további kidomboritására 

és megszerzésére van szükség. Mert 

Irradonális városfejlődés az, amely a 

külvárosi pocsolyák és a közmüvek 

nélküli telepek felé kiván haladrii. 

Elsősorban a város területén építésre éreti 
telkekről kell gondoskodni. E z vezetett akkor, 

amikor a dohánygyári telket visszaszereztük 
a város számára. A' Kossuth LajoS-sugáruton 
olcsó kölcsönből most rövidesen megindulhat 
az építkezés. Ez csak egyik példája annak, 
hogy 

a nagykörút és a körtöltés között ho-

gyan lehet építkezésre érett telkeket 

teremteni. 

— 'A jövőben igyekezni fogok nagyobb Sí-
Imii támogatást kieszközölni a város számára, 
mert a feltöltési munkákat egyedül a város 

nem tudja lebonyolítani. Amikor a rekon-
strukció idején a királyhiztosság Jelölte meg 
az »eszményi nívót*, méltányos, hogy a fel-
töltéseknél az állam segítsen a városnak. 

— A' fehértói halastó létesítésével erősen 
közgazdasági és tömegélelmezési iránybanaka-
runk haladni, mert a hal olcsó tömegélelme-
zési cikket jelent és meg is felel a szegcdi nép-
szokásnak. Ha a jövőben drágulás következne 
be az élelmicikkek piacán, fontos lesz, ha 
olcsón lehet majd halat nagymennyiségben a 

lakosság rendelkezésére bocsájtaril. 

— De ezenkívül előttünk áll még egy nagy 
feladat: 

a tanyavilág gazdálkodásának 
modern átszervezése. 

Egyes dolgok termelését nem erőszakolhatjuk, 
amikor nem tudunk számukra megfelelő pia-
cot biztosítani. Ugyanolyan átalakulási folya-

maton kell nekünk is átmenni, mint Kecske-

mét tette. Olyan cikkeket kell termelni, amit 

értékesíteni is lehet. Ezért létesítettem már 
eddig is két mezőgazdasági szakiskolát, most 
pedig még kettő épül Röszkén és Felsőtanyán. 
Még ebben az évben létesítünk egyet Újszege-

den és Alsó- és Felsői>ároson is szeretnénk 

egy-egy kertészeti irányú szakiskolát építeni. 

A hét iskolában a kertészetet, a gyümölcster-

melést és a baromfitenyésztést fogjuk művel-
tetni és ezzel egész hálózattal vonnánk kö-
rül Szegedet. A' hét iskola volna ennek a pro-
gramnak a központja és a sejtek lennének a 
tanyai iskolák. Remélem, hogy ennek folya-
mányaképen nagymértékben fog megindulni 
a fejlődés és a munka betetőzéséül a Mars-
téren felépíthetünk egy nagyszabású export-

vásárcsarnokot. Persze erre csak a legvégén 
gondolhatunk! 

Á fejtegetéseket a következőkben fejezte be 
a kultuszminiszter: 

— A' tanyai utak kérdése Is rendkívüli fon-
tossággal bir ebben a konoepcióban. Az utak 
szikeléséhez már hozzáfogtunk, most pedig 
a közeljövőben az iparfejlesztési javaslattal 
kapcsolatban azt tervezem, hogy a kereske-
delmi miniszter, kiküldöttjével lemegyek Sze-

gedre, amikor ls átvesszük, áttanulmányozzuk 

az egész ipari helyzetet. 

— Végül még annyit: az az érzésem, hogy 
Szeged polgárságában meg van a belső erő 
ahoz, hogy ha ezt a népet céltudatosan ve-
zetjük, akkor elérhetjük a 200 ezres Szegedet 

és nemcsak a geometriái és számszerű kere-

teket, de bizonyos jómódot is. I lyen > reálpo-

litikai ideálizmusra* van szükség és nem elér-
hettlen délibábokra. 

Az interjú munkája befejeződött. A miniszter 
megáll és most még 8 kérdez. És friss mosoly-

gással még architekturális kérdésekről beszél, sőt 
ábrákat rajzol egy ujságoldal margójára: hogyan 
fognak megtörni és kiegyenesedni a vonalak, ha 
a Boldogasszony-sugáruti kapuboltozatok fölött el-
készül a tanítói internátus. »Légtérről« beszél, ami 
nem kerül pénzbe, vasbeton megoldásról, kapn-
nyilásokról és különös építészeti hatásokról, ame-
lyeket Iondonban látott egy régi boltozat alatt. 

Az ajtó előtt állunk. Kint — a szalonban — 
gyorsíró várakozik publicisztikai diktátumra. És a 
Halványkék füzet megint kinyilik a miniszter ke-
zében, a népszámlálás megpinosceruzázott nj sta-
tisztikáival. 

vér Gyftrgy. 

LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS i» 

F E I N L A J O S S í t t M ' í 

II szegedi gazdák közül mindössze 
százan jelentkeztek a tehermentesítő államkölcsönért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ami-

kor megkezdődött a képviselőházban a föld-
tehermentesitési törvényjavaslat tárgyalása, a 
polgármester elhatározta, hogy nem várj a meg 
a javaslat törvényerőre emelését, hanem sze-
gedi vonatkozásokban megkezdi a végrehajtás 
előkészítését. Dr. Csonka Miklós tanácsnokot 
bízta meg azzal, hogy irassa össze azokat a 
gazdákat, akik igényt tartanak a tehermen-
tesítési kölcsönre, szedje össze minden ada-
tukat, okmányukat és készítsen pontos ki-
mutatást róluk, hogy amikor elkövetkezik a 
kölcsönigénylés ideje, a szegedi igényléseket 
egyszerre terjeszthessék fel a kormányhoz. 

Az összeirási munka megkezdődött a föld-
nyilvántartó hivatalban. Csonka tanácsnok fel-
hívta azokat a gazdákat, akik a készülő»tör-
vény értelmében igényjogosultak a kamatmen-
tes államkölcsönre, hogy jelentkezzenek, mu-

tassák be birtokukra vonatkozó okmányai-
kat, igazolják, hogy földjükön a teher negy-
ven százaléknál nagyobb, de hetvenöt száza-
léknál kisebb. 

A felhívásra megkezdődtek a jelentkezések', 
sőt a jelentkezések most, húsvét előtt, amikor 
a képviselőház már elfogadta a javaslatot, be 
is fejeződtek. Az eredmény meglepetést kel-
tett a városházán. Kiderült, hogy a szegedi 
kisgazdák közül mindössze százan jelentkeztek 

a kamatment es tehermentesítő államkölcsőriért. 

A' szegedi gazdák tartózkodását azzal magya-
rázzák, hogy a gazdák tulajdonképen még 
nem tudják, miről van szó, de magyarázzák 
azzal is, hogy bizalmatlanok a dolog iránt, ezt 

is olyan akciónak tekintik, mint amilyent a 
választások közeledése idején már többször be-
harangoztak. 

A népszámlále biztosok 20 ezerrel 
több képviselőválasztót irtak össze, 

mint amire számítottak 
(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhatóság központi választmánya, mint is-
meretes, megkezdte a szegedi képviselőválasz-
tók 1932. évi ideiglenes névjegyzéktervezeté-
nek összeállítását, megalakította azokat a bi-
zottságokat, amelyek kerületenkint elbírálják 
a,választói jogosultságot Eredetileg az volt 
a * helyzet, hogy a névjegyzék összeállítása 
ebben az évben kónuyebb és egyszerűbb mun-
ka lesz, mint az elmúlt években volt, a választ-
mány munkáját ugyanis nagymértékben meg-
könnyíti a népszámlálás. A népszámlálás al-
kalmával külön névjegyzéket készítettek azok-
ról, akikről föltételezhető, hogy a törvény ér-
telmében van választójoguk, igy a központi 
választmány munkája a józan elgondolás sze-
rint nem is állana másból, mint a bizonytalan 
jogosultságok elbírálásából. 

Most azonban kiderült, hogy az a munka, 
ami a választmányra vár, lényegesen nehezebb 

és kényesebb lesz, mint bármikor volt, mert 
valósággal meg kell tizedelnie a népszámláló 

biztosok jegyzékében szereplő választókat. Az 

idei névjegyzékben ugyanis a választók száma 
alig több harmincezernél, ezzel szemben a 
népszámlálás nem kevesebb, mint ötvenezer 
választót fedezett fel Szeged város lakosai kö-
zött, tehát mintegy húszezerrel többet, mint 
amennyit az illetékesek számontartanak. 

A' választók számának ilyen nagyarányú 
emelkedése nem keltett örömet hivatalos kö-
rökben. ötvenezer választó sokkal több poli-
tikai gondot okozna, mint harmincezer, lénye-
gesen megváltoztatná a választási esélyeket is, 
tehát a legszigorúbb eljárás indul a választói 
többlet megvizsgálása ügyében. A központi vá-
lasztmány munkája azért lesz nehéz, mert a 
népszámlálók névjegyzékébe fölvett minden 
olyan választó jogosultságát el keil bírálnia, 

aki eddig nem szerepelt a politikai nSvJegy-
zékben. 

Megbízható helyről nyert értesülésünk sze-
rint a népszámlálók által összeállított jegyzék-
ben sok realitás van, ha az egész nem ís 
tekinthető teljesen megbízhatónak. Valószínű-
nek látszik, hogy Szegeden sokkal több a vá-

lasztó, mint amennyit az eddigi névjegyzé-

kekbe fölvettek, ha nem is húszezerrel több. 
A legtöbben azért nem kerültek bele eddig 
a névjegyzékbe, mert nem tudtak arról, hogy 
választójoguk van és nem vettek maguknak 
időt joguk érvényesítéséért 

Ezüstöt 
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vegyen! 
Most olcsó! 

E v ő e s z k ö z ö k , t á l c á k , d l s z t ö r ö i j o k ! 

Régi evőeszközök felújítása, hiányzó darabok 
minta szerinti pótlása, nj késpengék bekészítése 
pontosan, szakszerűen, gondosan készülnek. 

Brilliáns áruk! 
Órák. á*szerek a mai viszonyoknak memíelolB otesA 
árban, k e dve zd f izetési könny í tésse l is. 

Fischer Testvérek 
Szeged , Kárán nooa 

Kan ára- és ékszerlavitó mOholr! 10. 
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