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létszámon felül vette föl az egyetem a megszállott területekről jelentkező hallgatókat.
A kultuszminiszteri kihallgatás alkalmával
,n egyetem képviselői reális adatokkal bizonyították be a szörnyű terv abszurditását. Hivatkoztak arra, hogy
Szeged városa a teljes egyetemért hozta annakidején azt a hatalmas anvagi áldozatot, amely példátlanul áll a
magyar egyetemek történetében.
Elmondották, hogy az orvosi fakultás megszüntetése és általában az egyetem megcsonkilátása a nagy áldozatokkal elhelyezett főiskolát egyetem-jellegétől

fosztja

meg,

egy Jogakadémiává és egv tanárképző intézetté degradálja.
Kimutatták, hogy az elméleti tanszékek megszüntetése, illetve áthelyezése fizikailag is keresztűlvihetetlen, mert' ezeknek a tanszékeknek a keretében beépített, óriási költséggel fölszereli tudományos
és kutató-inlézeteU
működnek, köztük azok az intézetek,
amelyeknek
anyagi
alapját
a Rockefeller-alapítvány
ve-

tette meg. A kultuszminiszter belátta ezeknek
az érveknek az igazságát, de ismételten arra
hivatkozott, hogy

végzetes megcsonkítását, amelvnek viszont
minden bizonnyal igen súlyos politikai következményei lesznek.
Annak ideién, amikor
zászlót bontott Szegeden a Nemzeti Egység
pártja, az ünnepélyes alakuló ülésen ünnepélyes kijelentések hangzottak el. Az alakuló
gyűlés szónokai egymásután jelentették ki,
hogy

Szeged város társadalma csak
addig támogathatja a kormány
politikáját, amig ez a poülika
nem fordul szembe a város legvitálisabb érdekeivel, amig tiszteletben tartja a szegedi egyetem Integritását.
Egyetlen szónoki kijelentésnek nem volt olyan
hatása az alakuló pártgyülésen, mint ennek
és egyetlen Ígéretnek sem volt olyan megnyugtató hatása, mint annak, amelyet a nemzeti
egység pártjának szegedi vezetői tettek néhány
nappal az alakuló üles előtt, mikor kijelentették, hogy
csakis a szegcdi egyetem épségének'
biztosítása esetén
vállalják a párt megszervezését és

a politika kiván ja azt, amit tenni akar.
Tehát a politika kívánja a szegedi egyetem
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vezetését,

mert az egyetem
integritása
nélkül
a
mánypárt
helyzete tarihatatlanná
válik
ged város
társadalmában.
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Tiltakozás a Nemzeti Munkahét
Budapestre való centralizálása ellen
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A. Dél-

magyarország péntek reggeli számában vezető
helyen foglalkoztunk a Nemzeti Munkahét
ügyével. A Nemzeti Munkahét jelenlegi tervét
sérelmesnek tartjuk a vidékre nézve, mert a
' Nemzeti Munkahét idejére szöjó féláru vasúti
kedvezmény elvonja a vidéki kereskedőtől és
iparostól vevőkörét. Szerintünk a Nemzeti Munkahetet meg keli csinálni, mert az elgondolás
jó és hasznos, azonban ugy, hogy abban résztvehessen az egész ország. Nem tarthat juk megengedhetőnek azt, hogy a válsággal küzdő vid u l kereskedő és iparos a fővárossal szemben
károsodjék.
A Délmagyarország cikke városszerte általános helyesléssel találkozott, amiről az alábbi
nyilatkozatok is tanúskodnak.

Hoffer Jenő
a Lloyd-Társulat társelnöke mondotta:
— Helyesnek tartom a Délmagyarország álláspontját A Nemzeti Munkahétből hazafias kérdést
csinálnak, holott az ilyen módon megrendezett hetek csakis a vidéki kereskedelem tönkretételét segítik elő. Helyénvalónak tartom, hogy a kereskedelmi érdekképviseletek közösen tiltakozzanak a
felára kedvezmények ellen. Főleg azt látom súlyosnak, hogy ez a hét közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt zajlik le, tehát a közönség az olcsóbbnak
hitt fővárosi üzletekben szerzi be szükségletét.

KCrmendy Mátyás
országgyűlési képviselő, az ipartestület elnöke:
— A vasúti kedvezmény a vidék közönségét Budapestre csődíti és a vásárlókat elviszi a vidéki
kereskedések és ipari műhelyek elől. A Nemzeti
Munkahét mindenképen szükséges, különösen ipari
és kereskedelmi szempontból tudora helyeselni, de
egyetértek a Délmagyarországgal abban, hogy ne
köwék össze ezt a kiváló alkalmat a vidéket rontó
vasúti kedvezményes utazásokkal. Az illetékes köröknek észre kellett venniük, hogy mennyire súlyos helyzetben van a vidéki ipar és kereskedelem,
ezért nem volna szabad ezt a helyzetet kedvezményes utazásokkal még jobban suiyosbiíaui. Véleményem szerint a vidéknek egységesen kell megmozdulnia a rendszerré fajuló vasúti kedvezmények ellen. Én a magam részéről ezt illetékes helyen, esetleg a parlamentben is szóvá teszem és

védelmet követelek a nyomasztó helyzetben levő
vidék kereskedelmének és iparának.

Dr. Pálfy József
polgármesterhely ettes:
— A Nemzeti Hét, el kell ismernünk, különleges alkalom, de az egy hétig tartó 50 százalékos
utazási kedvezmény tulsok a vidék szempontjából.
Nem elleneznénk ezt a vasúti kedvezményt, ha
csak ilyen kivételes alkalmakkor engedélyeznék,
de ugylátszik, már napirenden lesznek ezek a kedvezmények, mintha csak céltudatosan a fővárosba
akarnák csalogatni a vidék bevásárló közönségét
A TESz Nemzeti Munkahete, hangsúlyozni kívánom, egészen kivételes elbírálás alá esik és nem
szólnánk az egyhetes vasúti kedvezmény ellen egy
szót sem, ha nem sorozatosan rendeznének ilyen
Budapestre irányuló vasúti kedvezményes utazásokat. A vidék kereskedelme és ipara rendkívül
nehéz napokat él át és az ilyen vasúti kedvezmények éppen a karácsonyi ünnepek előtt pár héttel, nagyon súlyosan hatnak, mert azokat a vevőket is elveszik, akikre legalább egy esztendőben
egyszer lehetett számítani. A kereskedelmi miniszter annakidején hangoztatta, hogy vasúti kedvezményt csak Szent István hetében és a Nemzetközi
Arumintavásár idején engedélyez a vidékről Budapestre. A vidék érdekében ezt be is kellene
hozni és akkor egyetlen szavunk sem lenne, ha egy
olyan nemes és nagyszerű alkalomra, mint a Nemzeti Munkahét esetleg kivételképen vasúti kedvezményt léptetnek életbe.

ellen különben már a törvényhatósági bizottság is, dn ugylátszik csakis a vidéki városok
együttes összefogása

segíthet

a

dolgon.

Dr. Tonelli Sándor
a szegedi kereskedelmi és iparkamara főtitkára:
— Három évvel ezelőtt a kamarák rendezték
meg a Magyar Hetet, amelynek lényegében azonos
volt a célja a Nemzeti Mnnkahét céljával. Akkor
is felmerült az a gondolat, hogy a hét tartamára
féláru jegyeket kell kiboosájtani Budapestre. Akkor mi a miniszter előtt tiltakoztunk az ellen, hogy
a magyar ipar propagandáját Budapest használja
ki. Bud miniszter el is fogadta álláspontunkat és
a Magyar Hetet ugy rendeztük meg hogy az egyformán kiterjedt a fővárosra, a vidéki városokra
és minden községre. így azután mindenki tudomást
szerezhetett azokról a célokról, amelyeket a Magyar Hét maga elé tűzött és nem lett belőle egyoldalú budapesti propaganda. Ez áll a Nemzeti Munkahétre is, amelynek célját és elgondolását csak
helyeselni lehet, de vészesnek lartjuk azt hogy
ezen a cimen nyolc napon keresztül a fővárosba
irányítsák az egész ország vásárló közönségét. A
vidék érdekében feltétlenül szükségesnek látom,
hogy a kereskedelmi miniszter — akit bizonyára
nem informáltak ezekről a szempontokról —, elhárítsa » veszedelmet a vidék felől. Ha a Nemzeti
Munkahét megnyitásának napján meg akarják
mozgatni az egész országot, akkor a megnyitást
lehet vasárnapra tenni és ezen a napon normális
filléres vonatokat lehet indítani, de semmi szükség
nincs a nyolc napig tartó kedvezményes utazásra.
Bemélem, hogy vasárnap lesz alkalmam erről a kérdésről beszélni Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszterrel, aki Kisteleket látogatja meg. Előtte
mindenesetre kifejezésre fogom juttatni, hogv a a
egész vidék tiltakozik a 8 natng tartó kedvezményes ntazás ellen.

Vértes Miksa
a kamara alelnöke: — A Délmagyarország álláspontját helyeslem. A Délmagyarország mindig a város érdekeit tartja szem előtt, a város érdekei pedig
azonosak a kereskedők érdekeivel. Éppen ezért
a Délmagyarországot most a legmelegebben
üdvözlőm. A véleményem az, hogy megint egy
ujabb alkalmat találtak ki a kedvezményes
utazásokra, éppen

a karácsonyi

ünnepek

előtt.

Nekünk itt megmarad a részletüzlet, mig az
a kevés készpénzvásárló a fővárosban szerzi be
m a j d szükségletét. Az ilyen akciókba az egész
ország közönségét bele kell vonni, de nemcsak,
mint vásárlót, hanem mint eladót is. A féláru

vasúti jegyek rendszere főleg a vidéki kulturcentrumokra nézve sérelmesek.

Wagner Ferenc
th. bizottsági tag:
A vidék kereskedelmére mérhetetlenül
hátrányos a folytonosan ismétlődő vasúti kedvezményes utazás. Ez ellen már többször tiltakozott a vidék, Szeged törvényhatósági bizottsága is. Az eredmény: újból engedélyeznek egyhetes kedvezményes

fővárosba

való

utazást.

Véleményem szerint a vidéknek megszervezetten kell fellépni azért, hogy ne centralizáljanak mindent Budapestre, ne vigyék el a vidékről még a vásárló, fogyasztóközönséget is.

Kihágás! Ítéletek

(A Délmagyarország munkatársától.) A rendőri kihágási bíróságon dr. P a p p Menyhért
rendőrtanácsos elé pénteken husz olyan kerékpáros került, akiket a járdákon való kerékpározáson értek. A biró a kerékpárosokat 2—20
pengőig terjedő
pénzbüntetéssel
sújtotta,
Dr. Somogyi Szilveszter
i Ugyanezért a kihágásért K o c s i s János kerespolgármester:
kedősegéd 2 napi elzárást kapott Kocsis kihá— A Nemzeti Munkahét terve mindenképen
gásért már büntetve volt. Amikor a rendőr
helyes és azt minden magyar embernék öröm- megállásra szólította fel, nem állott meg, hamel kel! üdvözölnie. Nem tudom megérteni nem tovább kerékpározott a járdán. Ezért kapazonban, hogy a munkahetet miért kellett kita a súlyosabb büntetést.
zárólag Budapestre koncentrálni.
E tekintetben
Ugyancsak a rendőri büntetőbíróság ítélkenagyon is helyénvaló
hangot ütött mrja
Délzett jpénteken délelőtt két fiatalember T. J. és
magyarország
pénteki vezércikke.
A Nemzeti
V. B. magántisztviselők felett. A két fiatalMunkahétből ugyanis minden városnak és köz- ember nemrégiben ittasan botrányt okozott a
ségnek ki kell vennie a részét. Másik szintén
íesilöeu. Az utasok füle hallatára káromkodsérelmes terv az, hogy h lzu ide jü vasúti ked- tak, szidták az állomásfőnököt és a portást,
vezmények lesznek a Nemzeti Munkahét ide- amikor ezek rendre utasították őket. A rendőrjén. A folytonos vasúti kedvezm?nyek
rendkíségnek kellett közbelépni és a fiatalembereket
vül ártalmára
vannak a vidék
kereskedelmének
az állomásépületből eltávolitani. A rendőrbiró
és iparának és ezért tiltakoznunk
kell a vasúti
a két tisztviselőt elitélte, T. J. 3 napi, V. B. 2
kedvezmények
rendszere ellen. Tiltakozott ez
naoi elzárást kapott.

