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Zwei Herzen im'/Jakt 
(Szivek szimfóniája) 

a beszélő filmek királya szerdáiéi a B e l v á r o s i b a n . hélfén, kedden, szerdán 

MAURICE CHEVALIER 
a párisink legkedveltebb komikusának, a „ K i r á l y n ő f é r j e " főszereplő-

lének leoulebb vtotétéia 

Chevalier milliomos lesz 
» Korzó Moziban. 

segítségre szorulót, akit nyilvántartójába felvesz, 
ellenőrzési iwel Iát el. Azokat a munkaképes, de 
munka- vagy állásnélküli egyéneket, akik segélye-
zésért az ügyosztályhoz fordulnak, a megtelelő 
munka- vagy állásközvetítő intézményekhez kell 
utasítani; ezeket segélyezésben csak rendkívül mél-
tánylandó esetben és mindig csak a megtartott 
vizsgálat után lehet részesíteni. Segélyezésük le-
hetőleg természetben (szükséglakás, népkonyha-
jegy, kenyér, tűzifa,, szén. tej, stb. utalványozásá-
val) történjék. Havi segélyeket az ügyosztály csak 
egy évre engedélyezheti-, dc lia a segélyezés szük-
sége továbbra is fennforog egy egy további évre 
Meghosszabbítható. 

Mivel pedig — mondja tovább a javaslat — a 
kőzsegitésnek a szegényellátás eddigiekben érintett 
szűkebb körén: a létfentartás biztosításán kivül, 
a kellő gondozásban nem részesülő gyermekek 
tanítására és rendes felnevelésére, az arra rá-
szorulók gazdasági megerősödésére szellemi mű-
velődésének fejlesztésére, jobb élelmezésére, egész-
ségének és lakásviszonyainak javítására is ki kell 
terjednie, — vegye fel az ügyosztály szociálpoli-
tikai munkaprogramjába a 

Társadalmi statisztika elkészítését a vagyonta-
lan néposztályok helyzetéről, a háztartási felvéte-
leket a munkások és kisemberek köréből, a lakás 
és egészségügyi felvételeket. LakásüfCrrket- Az 
építési program meghatározását, kislakások, szük-
séglakások és menhelyek kezelését készítsen lakó-
éi lakásnyilvántartót' a városi szükséglakásokról. 
Az egészségtelen házak kijavítását. Szervezzen ha-
tésági tanácsadói " vagyontalanok számára. Gon-
doskodjék a népegészségügyet előmozdító Méz. 
menyekről, a parkokról, a játszóterekről, az erdei 
üdülőtelepekről, a dispanzérekről, a népfürdők-
ről és az iskolafürdőről. Anya- és gyermek 
védelem kiépítése érdekében gondoskodjék a ke-
rületi anyaotthonokról és csecsemő dispanzérek-
ről, az állandó testi, vagy szellemi fogyatkozásban 
szenvedő gyermekek gondozásáról, a tüdővészes 
gyermekek gyógykezeltetéséről Szervezze meg a 

gyermekkinzások és gyermekek gazdasági kizsák-
mányolása elleni küzdelmet, a züllött és züllés 
veszélyének kitett gyermekek mentését 

A kulturális népnevelés terén állítson fel vá-
rosi fiókkönyvtárakat intézze a szabadoktalás in-
tézményeinek ügyeit. 

Munkásügyi szociálpolitika terén al kővetke-
zőkre legyen gondja, H dolgozó munkások védelme, 
az emberséges munkabér és munkaidő biztosítása 
a közszállitásoknál, a munkások érdekképviseleti 
ügyei (munkáskamarák, szakszervezeti otthonok, 
stb.), a munkanélküliek gondozása, a munkanél-
küliség statisztikájának kiépítése, a munkaközve-
títés kőzséjjesHése, a közmunkák és kőzszállitások 
szabályozása a munkanélküliség enyhítése szem, 
pontjából, a munkanélküliek közvetlen segélye-
zése pénztámogatással, vagy inségmunkával. 

Megállapítja a kulturtanácsnok, hogy a népjóléti 
ügykör ellátása külön személyzet kirendelését 
igényli és pedig a meglévő személyzeti létszámból. 
Véleménye szerint az ügyosztály működésbe hozá-
sához szükség van a központi igazgatási (fogalma-
zási) teendők végzésére és szükség esetén az ügy-
osztály vezetőjének helyettesítésére egy közigaz-
gatási ügyekben már jártas fogalmazónak, vagy 
aljegyzőnek és mellé az iktatói, ügydarab nyilván-
tartói, gépelési, stb. mim ka végzésére egy kezelőnő 
vagy irodasegédtiszt beosztására. Ezek a közmű-
velődési ügyosztály mellett kijelölt külön helyi, 
ségben dolgoznának azért, hogy az ügyosztálv ve-
zetőjével állandó érintkezésben lehessenek. Á két 
tisztviselőn kivül szükség van egyelőre még két 
irodasegédtisztre, kezelő vagy esetleg napidijasra 
és három altisztre, kik a bérház kijelölt földszínű 
udvari hel.viségében a segély- vagy az egyéb ké-
relmeket felveszik, a szegényeket törzskönyvezik, 
a különféle statisztikai adatokat gyűjtik és nyilván-
tartják és akik a környezettanulmányokat és nyo-
mozásokat végzik. 

% polgármester most kapta meg a javaslatot 
és döntését valószínűleg még a közgyűlés előli 
meghozza. 

Vita az iskolákról, 
az állami színházakról, a közgazdasági 

egyetemről és a városfejlesztésről 
a kultusztárca vitájában 

Budapest, április 17. A pénzügyi bizottság ma 
délelőtt folytatta a kultusztárca költségvetésének 
vitáját Az első felszólaló Beck Lajos volt, aki 
színművészeti kérdésekkel foglalkozott. KlebPls 
berg kultuszminiszter azonnal válaszolt a felszó-
lalásra. A Nemzeti Színház működését elismerés-
sel látja — mondotta. Azt hiszi hogy egy ilyen 
kis nemzetnél nem lebecsülendő, ha egy szezon 
ban két komoly siker van. Ami az Operát illeti, 
Radnay Miklós meglehetősen deorgaiiizált intéze 
k t vett át. Igaz, hogy a kiváló művészeket nem 
tudta megtartani, de ez érthető, mert a mi Ope-
ránk világvárosi színházakkal az anyagi áldozatok 
tekintetében nem veheti fel a versenyt Azok a 
művészek, akik külföldön nem tagadták meg ma-
gyar mivoltukat, propagálói a magyar művészet-
nek Nem ítéli tehát el, hogy Radnay sok fiatal 
művészt vett fel. Foglalkoziák azzal a gondolattal, 
hogy oly bevételi források nyújtassanak a szín-
házak részére, amelyekre szűkség van, hogy szí-
nészetünk és zenénk tönkre ne menjen. 

Kálnokl Bedő Sándor a közgazdasági egyetem 
kérdéséről beszélt. Klebelsberg a közgazdasági 
egyetem kérdésében nem nyilatkozik, mert az ügy 
még tanulmányozás alatt van. Az egyetemek költ-
ségvetésében, ha a klinikai kiadásokat kikapcsol-
juk, akkor egy-egy fakultás Jóformán annyiba ke 
rfll, mint egy középiskola. Reméli, hogy az egye-
temek költségvetését a valódi helyzetnek megfe 
lelően tudja beállítani a következő évben. A nép-
oktatási beruházások szünetelésének három indoka 
van. Az egyik, hogy az ötezres program lebonyolí-
tása után állunk és minden akció végrehajtása 
után bizonyos szünetel kell tartani. A másik az, 
hogy teljesen ingjen adni az iskolát a községeknek 
nem lehet. A harmadik, hogy mindig azt han-
goztatják, hogy a kölcsönből csak közvetlenül gyü-
möicsötö kiadások fedezhetők. Az összes kultu-

rális kiadások gyümölcsözők, de azt nem lehet 
könnyen megérteni. Ha sikerül külföldi kölcsönt 
felvenni, reméli, bogy erre a célra is fog jut-
tatni a pénzügyminiszter. 

Farkas István elismeri, hogy a népoktatás te-
rén az utóbbi esztendőkben sok tőrtént de alsó 
oktalásonk még mindig nem kielégítő. Megoldan-
dóntak tartja a tanítók fixetésrrndezését. Kérdi, 
mi lesz a nyoloosztályu népiskolával. Helyteleníti 
a gépzene megadóztatását és sürgeti a namenis 
clausus megszüntetését. 

Lakatos Gyula kérte a minisztert, hogy a kö-
zépiskolai tanterv modernizálásáért még nagyobb 
lépéssel haladjon előre. A normál logikai tárgyak-
nak még mindig túlzott fontosságuk van a közép-
iskolákban. A latin tanításának az eddigi osztályok-
ban való kezdését helyesli. A görögő! korlátozni 
keU, az ásványtan, botanika és hasonló tudomá-
nyok helyett intenzivebben tanilanák a klasszikus 
gondolkozásra előkészítő, az élettel kapcsolatos 
tudományágakat. A mechanikára, technológiára 
szükség van, sokkai nagyobb, mini az elvont ma. 
tematikára. 

A kultuszminiszter kijelentette, hogy helyesli 
annak az elvnek hirdetését, hogy az egyc|empkel 
az ifjak k* Iván arányban hagyják el, amilyenben 
az élet, az elhelyezkedési lehetőségek kívánják. A 
tanév kezdetén mindig figyelmeztetni szokta a 
szülőket hogy ne küldjék gyermekeikel Jogi pá. 
lyára. Ugy látszik a nehezebb pályákra kevésbé 
szivesen mennek az ifjak. A tanítói pályán pél-
dául sokkal kevesebb a férfi, mint a nő és ki-
sebb arányban akadnak a férfiak az angol és a 
franciaszakos nyelvészek között is. A/érnőkr is 
valószínűleg több szükség lesz a Jövőben, mini 
amennyit nevelünk. 

Erdélyi Aladár nem helyesli, hogy a vidéki kli-
nikák {negGSüntetésérol beszélnek. Hangozhatta, 

hogy szükség van mezőgazdasági egyetemre 
Tury Béla teljes mértékben helyeslt hogy a 

kultuszminiszter programjába vette nyelvünk meg-
tisztítását, de tévesnek tartja azt a nézetet hogy 
a latinizmus, vagy a germanizmus okozna kárt 
nyelvünk tisztaságában, inkább valami egészen máa 
káros szellem érvényesülését látja. 

Klebelsberg kultuszminiszter: A/ egyetemek do-
logi kiadásainál összesen 812 ezer pengő csökke-
nés mutatkozik, amely ilágyrészben a klinikákra 
esik. Reméli, hogv ha tul leszünk a világválság 
mélypontján, e téren is javítani lehet a hely-
zeten. A külföldi ösztöndíjakat 50 ezer pengővel 
kellett csökkenteni, ftt megpróbálja majd az ál-
dozatkész társadalom patriotizmusát igénybe 
venni. A miniszter ezután arról beszélt hogy a ta-
nitó! munkán kivül milyen közgazdasági és tié-

' pesedési eredményei voltak az egyetemeknek. Sze-
ged, Pécs, Debrecen az országos átlaggal szeml>en 
nagyobb szaporodást mutat fel. Az egyetemi vá-
rosokban, nem lehet tagadni, hogy a beruházási 
tevékenység, amit az egyetemi építkezések jelen-
tettek, óriási vonzóerőt fejtettek ki és hatalmas 
városfejlesztő képességnek bizonyult. Ha nem lett 
volna meg a vidéki egyetemi városoknak az a vonzó-
ereje, akkor Nagy-Budapesnek ma nem egymillió-
négyszázezer lakosa lenne, hanem egymillióhaszá*-
ezer, ami nem kívánatos fejlemény lenne. A nyolo-
osztályu elemi iskola programja a mai gazdasági 
helyzetben nem lehet gondolat tárgya. 

Ezután a kultusztárca költségvetését a bizott-
ság általánosságban elfogadta. 

Hajós Kálmán a közgazdasági egyetem köz-
igazgatási részének a műegyetem helyett a jogi 
fakultásba való beolvasztását kérte. 

SchandI Károly sajnálja, hogy a bizottság egyes 
tagjai már befejezett ténynek veszik a közgaz-
dasági egyetem szétosztását Ugy a kereskede-
lem, mint a mezőgazdaság fontos érdekei amellett 
szólnak, hogy » közgazdasági egyelem együtt ma. 
radfon. 

Klebelsberg; A kormány még nem foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, ő mint reszortminiszter nem fog-
lalhat ebben állást. 

A bizottság legközelebbi ülését szombaton dél-
előtt tartja. 

A 15 éves Szakma József 
összekötözte kezeit és beleve-

teite magát a kubikgödörbe 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a téglagyár 
mögötli kubikgödörbe ölte magát Szalma Jó-
zsef 15 éves jerikódülői fiu, akinek a holt-
teste azonban a legszorgosabb kutatás dacJSra 
sem került elő. A tűzoltóság csákányokkal 
kutatta az öngyilkos fin holttestét, de minden 
fáradozás hiábavalónak bizonyult 

Pénteken délután azután jelentették a rend-
őrségnek, hogy a kubikgödrökben a viz fel~ 
vetette Szalma József holttestét. A téglagyár 

társulat emberei vonszolták ki a holttestet, 
amelynek kezei össze voltak kötözve. A' rend-

őri bizottság megállapitotta, hogy a szerencsét-
len fia fogai segítségévet maga kötötte össze 

kezeit, miután jó uszó volt és valószínűleg 
arra gondolt, hogy ne tudjon a vizből kime-
nekülni. Ax öngyilkos fiu holttestét a tőr-
vénvszéki bonctnni intézetbe srállitották. 

Fotó-amatőrök figyelmébe!!! 
Szegeden az első, kizárólag fényképészettel fog-

lalkozó speciális 

fotó-szaküzlet 
nyílt meg K á r á s z u c c a 1 0 . a z . a l a t t . 

Fényképezőgépek, filmek, lemezek, papírok és 
egyéb oikkek, aleguiabb modellek, legfrissebb anya-
gok minden gyártmányban kaphatók. 

Laboratóriumunk személyes vezetésem mellett a 
legkiválóbb&t nyújtja, gyorsan és pontosan. 
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