PREMIER!!
Bemutatjuk

Belvárosi
Mozi

I berg Illesztette programjába a tanárképzés reforny
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Ujabb mozgalom a tanárképző főiskola
Szegedről valö elhelyezése ügyében
A Táros hatóságának mindent meg ken lenni a legalább Szeged-ellenes akció
Meghiúsítására —
mozgalom nem más, mint egy elszigetelt töredék egyéni
törekvése", — mondja dr. Huazfl József professzor

löhkola

és a szegedi egyetem
kwperá.
fíf.rának megteremtésére.

A cél az volt, hogy a pályára való gyakorlati
előkészítést egészítsék ki a'tudománvos képzéssel.
Mielőtt a főiskolát Szegedre helyezték, a tanán*
képzés

mintegy

mifió

aranykoronába

került

és

ma a reform életbeléptetése után ez a költség
nem

több

*étszázez rr

Pengőnél.

Az uj

rendszer

óta az idén fejeződik be az első négy év, amely
dokumentálni fogja a kooperációs rendszer léu
nyeges előnyeit.
A fenti adatok szerint tehát nem lehet olyan
»racionalizáIási« érvekre hivatkozni, amelyek Indokolttá tennék a régi helyzet visszaállítását A
mai kooperációs szegcdi rendszar lényegesen oH
csóbb és tudományos,
valamint pedagógiai szemit

Pontból sokkai eredményesebb. Ezen felül pedig
azok a nagy anyagi áldozatok át un*k, amelyeket
Szeged és a kultusztárca vádolt k a főiskola sxei

gedi elhelyezése érdekéből. Néban.. tanár és a
helytelenül Informált bölcsész-diáksággal szembeni
áh a polgári

iskolai

tanárság, amely a kooperáló

kiképzés mellett foglalt állást Egyesek szerint e
szegedi megoldásba beletörődni nem tudó kicsiny
(A Délmagyarország munkatársától.)
Nemrégiben
ben is olyan intézkedés történt —, mely ennek töredék a mozgalom felélesztésére elérkezettnek
látta azt az időt, amikor Klebelsb rg távozásával
beszámolt s Délmagyarország arról, hogy bizo- a mozgalomnak egyszersnúndenkirra
végét veti. A
változás
következett be a kultuszminisztérium venyos kftrőkben mozgalom indnlt meg abban az főiskolának Szegedről való elhelyezésére Irányuló
irányban, hogy a nagy költséggel Szegedre helye- akció sohasem volt más, mtnt egy-kít ember pri- zetésében.
zett polgáriskolai tanárképző főiskolát — helyezzék váUörekvése, amellyel komolyan sohasem foglal, Illetékes helyeken visszautasítják és komolytavissza Budapestre. Illetékes helyeken akkoriban koztak.sőt illetékes helyeken éppen azzal ellenkező lannak mondják a főiskola Szegedről való el.
helyezésének tervét, mégis Szeged hatóságának kő-'
kijelentették, hogy a mozgalomnak semmiféle ko- intézkedést foganatosítottak.
moly alapja nincs, azt pusztán egyesek egyéni
Hu'.zti professzor megnyugtató nyilatkozatára! tetessége volna mindent elkövetni a f&iik >lánaK
érdekből irányítják. Rövid ideig csend volt a föis. kapcsolatban nem érdektelen felemlíteni a főiskola Szegeden valö teljes megszilárdítása érdekébert adkóla frontján, most azonban ismét olyan hirek megteremtésének részleteit. A polgári iskolai tanár- dig, amig nem késő, amíg a mozgalom nem
keltek szárnyra, bogy a mozgalmat ujabb érövei
képzést 1928-ban emelték főiskolai rangra. Klebels- más, mint egy kis töredék egyéni törekvése.
folytatják és Budapesten kísérleteznek azzal az
átlátszó és indokolatlan érveléssel, hogy »illesszék
be « Szöged elariasztására

irányuló

racionalizálási

pnogrsmbat a tanárképző főiskola Szegedről való
elhelyezése, itlelve Budapestre
sít isi

való

risszahetvezé-

Mértékadó körökben a hir mindenütt megdöbbenést keltett, hiszen elég utalni arra, hogy
a főiskola

Szegedre helyezése mintega 130
ezer pengőbe került,
• wdros naffy áldozattal épületet biztosított a főiehlának és a Boldogasszonyjugáruton
felipitették
• tanárképzőhöz szorosan hozzátartozó
minta pol.
gáti iskola hatalmas épületét, ugyancsak nagy ál-

Öthetes lezárás után kedden délután
kinyitották e Munkásotthont

A belügyminiszter rendelete szerint augusztus elsején a szociáldemokrata pártszervezetnek kikeli köUOznle a Munkásotthonból — Csak i
radhatnak az épületben

(A Délmagyarország munkatársától.) Több
mint egy hónapig tartó lezárás után kedden
délután felnyitották a szegedi Munkásotthont.
dozatokkal. Az elterjedt hirek szerint
Annak idején részletesen ismertettük a párt
« mozgalmat a főisk0 ldnc k
néhány olyan
harcait az otthon megnyitása érdekében, az%ntanára irányítaná, akik közül egyesek még
ban a hatóságok elzárkóztak a kérés teljésima sem költöztek Szegedre
tése elől és azt Ígérték, hogy a közigazgatási
és még ma is Budapestről járnak Szegedre, hogy
vizsgálat
aktáit felterjesztik a belügyminiszelőadásaikat megtarthassák a főiskolán.
terhez
és
majd a miniszter intézkedéséről érA mozgalmat illetékes helyeken most sem tarttesítik
a
szociáldemokrata
pártot és a szakják komolynak, de a helyzetet kiszélesíti és alászervezeteket
támasztja az a tény, hogy a mult héten Szegeden
megtartott bólrsészkongresszussal olyan határozaA polgármester kedden délután két órakor
tot fogadtattak el, amely szerint
közölte Lájer Dezső párttílkárral a
4 szegedi bölcsészkongresszus követeti a
tanárképző főiskola Budapestre való viszszaheluezésél és az egyetemtől való elszakadását.

belügyminiszteri rendeletet,

amely a kővetkezőket mondja::
.
v
»A m. kir. Ain .rendőrség szegedi kapitánysága
»A főiskola legyen öncélú — mondja a szegedi áltai lefolytatott eljárás során megállapítást nyert,
bölcsészkongresszus határozata —, akadémiai jel- hogy a szociáldemokrata párt elveit valló munlegű és negv évfolvamos — budapesti székhely- kások különböző gazdasági egyesületeinek, szakszervezeteinek szegedi helyi csoportjai, valamint
lyel.t
A Szeged tervszerű elsorvasztására irányuló moz- a szociáldemokrata párt szegedi pártszervezete a
galomba élénken beleillő ak-ió ügyében a Délma. Hétvezér-nccai Munkásotthonban és más helyen
lévő helyiségeikben megtűrték, illetőleg kellő erélyígarország munkatársa felkereste
lyel nem akadályozták meg az úgynevezett Országos Ifjúsági Bizottságba beszervezett ifjumunká.
<fr. Husxíl
József
sok egyrészének kommunistaagitációit Ezen széf
egyetemi tanárt, a tanárképző főiskola igazgató- sőséges irányú előadások tartása, külföldi, az or
tanácsának, elnökét, aki a következőket mondotta: szágból kitiltott kommunista sajtótermééiből ki
— A főiskola elhelyezésével illetékes.helyen senk' vágott és tendenciózusan összeállított képeket éj
sem foglalkozik. A mozgalmat nem lehet komoly- közlemények t tartalmazó Házi Újság utján igy enak beállítani, az csak egy elszigetelt tsoporlna k
kéziek kommunista eszmének megnyerni a szak
**het egyéni törekvése . A minisztériumból különszervezetek és a szociáldemokrata párt tagjait, több
jzben éne kelti'k az említett helyiségekben a komn}U_
nisták betiltott indulóját is/ Megállapítást nyert
hogy a szakszervezetek helyi csoportjainak helyiségei ilymódon politikai célokra, sőt államellenes
Szerdán, május hó 11-én uMljira
kommunista-mozgniom céljaira lettek felhasználva
és így a szakszervezetek helyi csoportjai kétségAi évad legsikerültebb boldog békebei
telenül alapszabályellenesen, politikai működésnek
K. a. K. katonai bohózata
teret engedtek.
Bár az eddigi hatósági eljárás eredményéhez
képest az egyesületek felett főfelügyeleti jogom
alapján meg volna a kétségtelen jogalap arra,
hogy az emiitett szegedi munkásszervezetek el®OOA-«OOA tegkltflnSbb bohózata 10 (etv.-ban
len vizsgálatot rendelve el, mükódésükft felfüggesszem, mégis eznttal kivételesen eltekintek velük
Főszereplők:
szemben a megtorló intézkedések foganatosításától,
VLASTA BURIAN és RODA-RODA
egyrészt mivel ezek azokat az ártatlan munkásokat
is sújtanák, akik semmi tekint lben nem tehetők
^wdások 5 7.0. va ár- és ünnepnap 3.5.7t0-kor
le c ő-ekkú a lő' .é tei.ért. m.isréiztiíe
mert meg-

SZÉCHÉNYI MOZI

«. i. K. FELDMBRSCKALL

(A tábornok ur inspiciál)

győződésem, hogy a munkás szakszervezetek szegedi vezetősége okulva a tapasztalatokon, a jövö^
ben saját maga ls mindent el fog követni, bogy a
szakszervezetek helyiségeiben kommunista-agitációt,
amely a munkások gazdasági szervezeteinek a fenn-*
állását is a legnagyobb mértékben vészéb:ezteti.
lehetetlenné tegye.
Tekintettel arra, hogy a szakszervezetek helvl
csoportjai helyiségeiben leleplezett kommunistaagitáció! a legnagyobb mértékben az tette lehetővé,
hogy a szociáldemokrata párt szegedi pártszervezetének a helyiségei együtt voltak a szakszervezetek
helyiségeivel, a jövőben a szegedi
Munkásotthon
helyiségeiben a szakszervezetek és pártszervezet
együttműködését
nem
engedélyezem.

Hozzájárulok ahoz, hogy a szegedi Munkásotf
hon lezárt helyisééi* polgármester ur a szakszervezetek helyi csoportjai részér-' újból megnyi*»
sa, egyúttal azonban felhivor: -tasitsa a szoJ
dáldemokrata
párt
szegedi
pártszervezete
vezetőségét, hogy a Munkásotthon/m < lévő helyisé*
geit más helyre helyezze át, mivel a helyiséged

közös használata lehetetlenné tes < annak ellenőr*
zését hogy a szakszervezetek helyi csoportjai alapszabál vei lenesen nem fejtenok-c k politikai mü,
ködést is.
Ez a követelmény m'nden tov .hbi k">ltség n:l«
kül annáf is inkább megvalósítható - folytatja a
belügyminiszter —, mert a szakszervezetik helyi csoportok egyrésze k 'fő számú h'lyis^g hiányában
— eddig nem nyerhetett elhelyezést a Munkásotthonban. Az ilyeneket a Munkásotthonban való beköltözése esetében felszabaduló helyiségek lennének
Hagy pUnkftstfl
nöl kalapvésérl

KNIIIEL-nél

24:

Fehér hcltl
1

Kárá«r-ucca 3
M é r s é k e l t é r á k 11

Ora, ékszer

\

¥

vA t A r l é t n á l
!avlia*n&l
cladátnAl

aasjassi
UHU óráshoz
Alkatul Títoiwn hrillUnn (fyCmint »0fg»k,
KTflnik potom »fcn

Bérmaaiándékok

nagy
választékban.

