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Egységespáríi korieskeáés — 
asz iskolában 

A Szentgyörgy-uccat elemi isicolába a diákokkal behívatták 
a szülőket és az iskolai tanteremben aláíratták a kormány-

párt ajánlási Ivét 

a szobában lévő szülők valamennyien aláírták 
az ivet, a tanitónő, ugyanazzal a kedves mo-
sollyal, elmondotta, hogy ajánlási iveket Ír-
tak alá... Még pedig a félreértés elkerülése 
végett, az egységes párt ivét..." 

Közölte azután a szülőkkel, hogy senki ne 
merjen ezután más ivet is aláirni, mert ha 
valaki azt megteszi, azt 50 pengő pénzbünte-
téssel sújtják. .. Az első csoport után a má-
sik csoport került sorra és a jelenet minden 
esetben megismétlődött. 

A délelőtti iskolai események a szülők kö-
rében a legnagyobb felháborodást váltotta ki. 

Valamennyien elkeseredetten hangoztatták, 
hogy gyermekeiket nem azért íratták be az 

iskolába, hogy az egységes párt érdekében az 

iskola küldöncként felhasználja őket és azért 

sem, hogy rajtuk keresztül az iskola presszio-

nálja a szülőket a kormánypárt iveinek alá-

írására. 

A Délmagyarország szerkesztőségét az esti 
órákban számosan keresték fel a szülők kö-
zül, akik csak este, munka után szereztek 
tudomást arról, hogy az iskolában milyen 
események után szerezték meg feleségük alá-
írását. A Szentgyörgy-uccai elemi iskolában 
lefolyt eseményeket bejelentik az illetékes 
hatóságoknak és azonnali megtorlást kérnek. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szentgyörgy-uccai elemi iskolában kedden reg-
gel meglepetésben részesítették a nö-
vendékek szüleit. A gyerekek reggel rendes 
időben elmentek az iskolába. Beültek pad-
jaikba és várták az előadás megkezdését. 
Ehelyett azonban több tanító a gyermekeket 

hazaküldte azzal a paranccsal, hogy azonnal 

hivják be szüleiket. A kis tanulók haza is ro-
hantak és elmondották szüleiknek, hogy mit 
üzent a tanitóbácsi, tanitónéni. A szülők ter-
mészetesen, akik csak tehették, azonnal be-
siettek az iskolába és egész uton azon törték 
a fejüket, hogy mi történhetett. 

A behivatott szülőket egy tanitónő fogadta. 
A tanitónő előtt az asztalon papirivek fehér-
lettek. Az iveken sorszámok és rubrikák állot-
tak. A járatosabbak azonnal látták, hogy az 
ivek képviselőajánlási aláírási ivek, annak 
ellenére, hogy az első oldala az ivnek be volt 
hajtva. A szülők nagyobb része azonban mit 
sem sejtett. A tanitónő arcán szives mosoly, 
kezében bemártott toll volt, amit odanyújtott 
a legközelebb eső szülő kezébe és kedvesen 
megkérte, hogy irja rá az ivre a nevét. 

Az ijedt szülők, akiknek gyermekei az is-
kolában tanulnak, természetesen sem kérde-
zősködni sem ellenkezni nem mertek. Amikor 

Kedden délben szabadlábra helyezték 
a letartóztatott dr. Fekete Lászlót 

A nem hivatalos egységespárti felöli 01 kortesét ls szabadon bocsátották 

(A Délmaggarorszárj munkatársától) Dr. Fekete 
László szegedi ügyvéd, a tőrökkanizsai kerület le-
tartóztatott nem hivatalos egységespárti képviselő-
jelöltje és kertesei a hétfőről keddre \irrad6 
éjszakát is az ügyészségi fogházban töltötték. Amint 
jelentettük, a vizsgálóbíró fentartotta letartózta-
tásukat, ezért fel folyamodást jelentettek be a vád-
tanácshoz. Zombory János vizsgálóbíró kedden 
délelőtt ismét kihallgatta Bodó Antal kivételével 
a négy másik embert, a kihallgatások után ngv 
látta, hogy további fogvatartásuk nem indokolt, 
ezért elrendelte azonnali szabadlábrahelyezésfíket. 

Dr. Fekete László és Bodó Antal ügyében a 
vádtanács határozott, amely délelőtt 10 órakor 
ült össze. A tárgyalásra elővezették » két letar-
tóztatottat is, aldket dr. Reich Zoltán •védett. 
A vádtanácsi tárgyalás egy óra hosszat tartott, 
ezután dr. Feketét és Bodót ismét visszavitték a 
fogházba. Félóra múlva a formalitások elintézése 
ntán mind a hat letartóztatott ember őr nélkül 
jelent meg a fogház kapufában, tehát a vádtanács 
ugy határozott, hogy valamennyiöket szabadlábra 
helyezi. 

Á letartóztatott képviselőjelölt és társai, akik-
valamennyien gallér nélkül, gyűrött, szakállas arc-
cal haladtak végig a folyosón, nagyobb csoporttól 

kísérve hagyták el a törvényszék épületét 
A Délmagyarország munkatársa beszélt dr Fe-

ketével, aki elmondotta a letartóztatás előzmé-
nyeit. 

— őszentivánon — mondotta — id. Bodó János-
nál 2—300 választó gyűlt össze, akik felajánlották 
a jelöltséget. Innen 50—60 kocsival átmentünk 
Kübekházára. Egy csendőr az uton megszólított 
bennünket, de a menetet tovább engedte. Rend-
ben áthaladtunk Szőregen és Deszken, amikor 
Kláraíalvához érkeztünk. Itt mintegy 400 ember 
várt bennünket. Az összegyűlt embereket csendőr-
kordon zárta el. Kisebb vita kezdődött egészen 
barátságos hangon. Megegyezésre jutottunk, hogy 
mindenki visszátér falujába és visszafelé indultunk 
a deszki uton. Már vagy négy kilométert halad-
tunk, amikor az uton elibünk álltak a csendőrök 
és bár mindenben eleget tettünk a csendőrség fel-
szólításának, hatunkat leszállítottak a kocsikról 
és bilincsbe vertek. A többi már ismeretes. 

— Semmiféle bűncselekmény nem történt, ezt a 
vizsgálat is meg fogja állapítani. Mi mindenesetre 
a legerélyesebb lépéseket tesszük meg a történtek 
ügyében. Ez az eljárás csak megerősített minket; 
a szükséges ajánlási aláírások már az első napon 
együtt voltak. 

Iparostahonciskolai tanárválasztás 
— izgalmakkal 

Csak olyan tanárokat választottak meg, akiknek már van állásuk — Munkanéikül 
maradtak az állástalan pályázók 

(A Délmagyarország munkatársától) Az iparos, 
tanonciskola felügyelő bizottsága kedden délután 
Főrster Tivadar főigazgató, iparoktatási főfel-
ügyelő elnökletével ülést tartott, amelyen megvá-
lasztotta az intézet rendes tanárait és előadóit. 
Mint ismeretes, az iskola uj hajlékának felépítése 
után a törvényhatósági bizottság elhatározta, hogy 
állandó tantestületet szervez, hogy az eddigi óra-
adó tanitók és tanárok egyrésze helyett rendszeres 
tanárok oktassák az iparostanoncokat.. A kultusz-
miniszter az állandó tantestület költségtöbbletét, 
évi tizenötezer pengőt elvállalta tárcája terhére 
és ezt az összeget államsegélyként minden évben ki-
utalja. 

A tanári állásokra a pályázatot már régebben ki-
írták és annak határideje május tizenötödikén járt 
le.. A tiz állásra ötvenhét pályázatot nyújtottak 

be A pályázók között volt Tápag Antal, a fiatal 
és elismert tehetségű szegedi szobrász is, aki a 
képzőművészeti főiskolát végezte el és az iparos-
tanonciskola dekorációs tanszékire pályázott. Tá-
pay Antalt azonban elejtette a jelölőbizottság, 
mert ugy találta, hogy képesítése nem felel meg 
a feltételeknek. 

A felügyelőbizottság hosszas tanácskozás ntán 
az iparostanonciskola igazgatójává Antal Dénest, 
az eddigi megbízott igazgatót választotta meg A 
gépészmérnöki oklevélhez kötött tanári állásra, 
amelyre tizennégy gépészmérnök pályázott, Dexler 
Lászlót, az egyetem gazdasági hivatalának mérnö-
két, az építészmérnöki képesítéshez kötött állásra 
— ót pályázó közül — Szőj ka Jenő városi mérnö-
köt, az iparművészeti főiskola okleveléhez kötött 
állásra bárom pályázó közül Barabás Géza- városi 
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műszaki tisztet, a rajztanári állásra őt pályázó 
közül Nagy Gézát, a váci püspöki szakiskola taná-
rát választották meg. 

A mennyiségtani és a természettudományi tan-, 
székekre hirdetett pályázatot, bár a két állásra 
13 pályázatot nyújtottak be, a felügyelőbizottság 
meddőnek nyilvánította és nem választotta meg a 
három tanítót sem, pedig tizenöten pályáztak 
ezekre az állásokra. A íelügyelőbizottság ugy hatá-
rozott, hogy a tanitói á'lásokat azokkal a tanítókkal 
töltik majd be, akik a kislétszámu elemi iskolákban 
a kqltuszminiszter által elrendeU lérr- Vp- .jkkentés 
és osztályösszevonás következtében feleslegessé vál-
nak. A felügyelőbizottság által megválasztott ta-
nárok és előadók csak akkor nyerik el végérvé-
nyesen uj állásukat, ha a kultuszminiszter jóvá-
hagyja a választást 

A választás eredményét a jelöltek nagyrésze 
ott várta meg az iparostanonciskola folyosóin. 
Az eredmény természetesen a megválasztottak kö-
zött nagy örömet keltett, de annál jobban lesújt 
totta azokat, akik lemaradtak Elkeseredett kifaka. 
dások hangzottak el, amikor a íelügyelőbizottság 
tagjai közölték a megválasztottak névsorát. Kiderült 
ugyanis a névsorból, bogy a felúgyelőbizotlság 
kizárólag plyanokat választott meg, illetve olyan 
pályázók kinevezését javasolja a kultuszminiszter« 
nek, akik már állásban vannak Igy például « 
gépészmérnöki képesítéshez kötött állást az egye. 
tem mérnökének, az építészmérnöki állást a város, 
nál alkalmazott mérnöknek, az iparművészeti ál-
lást a város műszaki tisztjének, a rajztanári állást 
pedig a váci bőripari szakiskola tanárának szánta 
a íelügyelőbizottság, amikor a többi pályázó tul. 
nyomó részben állásnélküli gépészmérnök, építész, 
váci rajztanár megválasztása keltett visszatetszést, 
váci razfanár megválasztása keltett visszatetszést, 
mért miatta — négy szegedi állástalan pályázót 
mellőztek. 

Éjszakai próbák a Templom-téren 
I „Magyar Passió" előkészületei 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
passiójátékok előkészületei egyre ebb meder-
ben és lázasabb tempóban haladnak előre. A 
Templom.téren már felszerelték a reflektorokat, 
készül a színpad és ácsolják a hatalmas tribünö-
két is. Délutánonként pedig erősen folynak a pró-
bák a darab többszázfőnyi néma szereplőivel. 
A teret rendőrkordon zárja körül és csak azok jut-
hatnak a templomi színpad közelébe, akiknek ott 
dolguk van. 

Éjszakánkint a Nemzeti Szinház technikai sze-
mélyzete világítási próbákat tart a templom előtt 
Jelenetről-jelenetre végigmennek Voinovich darab-
ján és a reflektorokat, valamint az egyéb vilá-
gítási effektusokat részletről-részletre kipróbálják, 
ugy, hogy mire a müvészszemélyzet Szegedre érke-
zik, a technikai részletekkel teljesen készen le-
gyenek. Az éjszakai órákban egymásután gyújtják 
fel a reflektorokat, amelyek pompás csillogásba 
burkolják a templom frontját. A világítási pró-
báknak természetesen állandóan nagy közönségük 
van. 

A Nemzeti Szinház hetventago szem&yzete pén-
teken reggel különvonattal érkezik me<? Szegedre. 
Ezzel a vonattal jön dr. József Ferenc főhercegig aki 
részt kiván venni Columbus cimü darabjának 
utolsó próbáin. A város pénteken délután uzson-
nát ad a Tisza kerthelyiségében a Nemzeti Szin-
ház művészeinek. Pénteken este 8 órai kezdettel 
tartják meg a Templom-téren a >Magyar Passió* 
főpróbáját, amely azonban nem lesz nrplvános. 
Itt emiitjük meg, hogy a szombat esti előadásra 
az utolsó jegyek is elfogytak. Már csak a vasárnap 
esti harmadik előadás jegyeit árusítják. 
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