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» ! szepedi hozigazpafás történetében 
példa nélkül állanak az utóbbi időben elkövetett 

visszaélések« 
Dr. Pálfy József polgármeslerhelyelfes minden Tárni hivatalban vizsgalatot 

rendelt el 

(A Délmagyarország munkatársát ál.) Meg-
írtuk, hogy a népjóléti ügyosztálynál felfede-
zett szegénypanama következményiképen a 
polgármester közigazgatási vizsgálatot rendelt 
el a népjóléti ügyosztály egész szemé'.vzete el-
len. Kiterjed majd a vizsgálat a városi főpénz-
tár és a könyvvivői hivatal tisztviselőire is 
annak a megállapítása érdekében, hogy az utal-
ványozások ellenőrzése szabályszerűen tör-
tént-e. 

A vizsgálattal megbízott dr. Tóth Béla fő-
tegyző már szerdán reggel meg is kezdte mun-
káját. A főjegyző kijelentette munkatársunk-
nak, hogy az utóbbi napokban névtelen felje-
lentések tömegével árasztották el a várost és 
a levelek nagyrésze súlyos vádakat, gyanúsí-
tásokat tartalmaz. A közigazgatási vizsgálat 

mindenesetre ki fog terjeszkedni a névtelen 
levelekben felsorolt adatokra is. Elmondotta 
még a főjegyző, hogy a vizsgálatot a egkimé-
letlenebb szigorral folytatja le. 

Szerdán különben dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes utasította az összes városi hi-
vatalok és üzemek vezetőit, hogy az alájuk ren-
delt alkalmazottak munkáját a lehető legszi-
gorúbban ellenőrizzék. „A szegedi közigazgatás 
történetében példa nélkül állanak az utóbbi 
időben eaymásután elkövetett visszaélések", 
irja a polgármesterhelyettes a határozatában, 
amelyet a hivatalok vezetőinek megíriüdött s 
felhívja őket, hogy a vizsgálataiknál, ha a 
szükség kívánja, a főszámvevő és a tiszti 
ügyészség segítségét is vegyék igénybe. 

December 4-ig elhalasztiák 
a leszerelési főbizottság ülését 

Genf. október 25. A leszerelési értekezlet e-
nökségének szerdán délutáni összeülésére a 
nagyhatalmak képviselői közül Genfbe érkezett 
E d é n angol külügyi államtitkár, Ma ss i g 1 i 
francia, S o r u g n a márki olasz és D o v g a-
l e v s a k y párisi nagykövet, orosz kiküldött. 
Délelőtt különböző megbeszélések voltak H e n-
d e r s o n n á l , a leszerelési értekezlet elnöké-
nél. A megbeszélések előterében a leszerelés 
kérdésének további alakulása állott. Bizonyos-
ra veszik, hogy a főbizottság ülését elnapolják 
és ugy látszik, hogy bizottságot küldenek ki, 
amelynek az lesz a feladata, hogy leszerelési 
egyezményt dolgozzon ki. A főbizottság elna-

polásának igazi oka általános felfogás szerint 
az, hogy a MacDona ld- fé l e terv főbizott-
sági megvitatásának folytatása az erősen fel-
szerelt államok közötti ellentéteket erősen ki-
domborítaná. 

A leszerelési értekezlet elnöksége szerdán 
délután elhatározta, hogy a csütörtökön össze-
ülő főbizottságnak indítványozza a főbizottság 
ülésezésének december 4-ig való elnapolását. 
H e n d e r s o n hangoztatta, hogy az értekez-
letnek kötelessége, hogy leszerelési egyez-
ményt dolgozzon ki. Az angol tervnek kell az 
egyezmény alapjául szolgálni. Az elnökseg egy-
hangúlag jóváhagyta Henderson javaslatai*. 

; Miniszterközi bizottság tárgyalja le 
a kultuszminiszter egyetemcsonkitó tervezetét 

Budapesti kombináció t a vidéki egyetemek meicsonteitásáról 

Budapest, október 25. Megbízható értesülés 
szerint az egyetemek kérdése most már rövide-
sen eldől. H ó m a n kultuszminiszter még e 
héten tanácskozni fog Imrédv pénzügyminisz-
terrel, majd — néhány szakkérdést illetően — 
K á 11 a y földmüvelésügyi miniszterrel, végül 
Keresztes-Fischer belügyminiszter mint mi-
niszterelnökhelvettes miniszterközi értekezletre 
bivja meg Imrédv, Hóman és Kállay miniszte-
reket és ezen a miniszterközi értekezleten tör-
ténik — előreláthatóan még e héten — végle-
ges döntés a vidéki egyetemek sorsáról. 

Annyi máris bizonyosra vehető, hogy amitől 
Szeged kezdetben félt: a klinikáknak kórházzá 
való visszafejlesztését és a jogi kar megszün-
tetését maga a kultuszminiszter sem kíván ja. 

A tárgyalások során volt egy olyan felfogás, 
amely szerint elegendő volna a viaéken három 
helyett egy teljes egyetem megtartása, ami azt 
jelentené, hogy vagy két egyetem megszűnne 
és egy maradna meg, vagy pedig mind a három 
egvetemi városban egy-egy kar működnék to-
vább, nem beszélve természetesen a teologiai 
karokról. E terv szerint megmaradna _ például 
Debrecenben az orvosi, Szegeden a filozófiai, 
természettudományi, Pécsett pedig a jogi kar 

A kultuszminiszter ezzel a felfogással kez-
dettől fogva szembehelyezkedett. A kérdést sze-
rinte lehet mérlegelni és azáltal, hogyha az 
egyetemeket ennyire megcsonkítanák, feltétle-
nül súlyos károsodás érné a felső oktatás ügyét, 
általában az egész kultúrpolitikát. Éppen erre 
való tekintettel Hóman miniszter csak részle-
ges kar- és intézményösszevonásokra hailandó, 
tel jes egyetemet nem szüntet meg és mindhárom 
egyetemi városban biztosítani akarja a felsőbb 
oktatás lehetőségét, mindig figyelembe véve az 
illető városok helvi. gazdasági és kulturális ér-
dekeit 

Felmerült azután az a terv, hogy mlr.dhá-
Jpom vidéki egyetemen egy-egy kart telicsen 
szüntessenek be és a megmaradók egy részén 

A rendkívüli közgyűlést megelőzően, pénte-
ken délután 4 órakor rendkívüli Hsgyülés 
lesz, amelyen a félórával később megtartandó 
közgyűlést készítik elő. Csütörtökön délelőtt vi-
szont a rendkívüli kisgyülést készitifc elő » 
városházán. 

Kiskáté a gazdarendezésről 
Budapest, október 25. A gazdaadósságok ren-

dezéséről szóló kormányrendeletet a íádióban 
és egyes előadásokon fogják ismertetni és kis-
kátét készítenek. hogy mindenki számára ért-
hetővé tegyék a rendelet intézkedéseit. A fal-
vakban a jegyzői kar útbaigazításokat fog adni 
az érdekelteknek. 

is szűkebb körre korlátozzák az oktatást Még 
nem dőlt el, hogy ez az álláspont fog-e érvé-
nyesülni, vagy a kultuszminiszternek az az el-
gondolása, hogy a már törvényesen meghatá-
rozott normálletszám végrehajtásával kapcso-
latban megmaradó tanszékeket arányosan és 
a felső oktatás érdekeinek megfelelően osszák 
el az egyes egyetemek között. 

Ez utóbbi megoldásnak természetszerű kö-
vetkezménye, hogy valamennyi vidéki egyete-
men egy-egy kar működését szüneteltetik, vagy 
legalább is az eddiginél szűkebb körre szorít-
ják. Minden valószínűség amellett szól, hogy 
a belűgvminiszter, mint miniszterelnökhelyet-
tes elnöklésével e héten összeülő miniszterközi 
értekezlet a kultuszminiszternek ezt a felfogá-
sát teszi magáévá és a döntés ezen az alapon 
történik meg. 

4 rendkívüli kffzqyülés szónokai 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette tegnap a Délmagyarország, hogy Bárányi 
Tibor főispán a polgármester előteri^sztésére 

Íiéntek délután fél 5 órára rendkívüli közgyü-
ést hivott össze. A közgyűlés napirendjén 
egyetlen javaslat szerepei, a polgármester 
javaslata, hogy a törvényhatósági bizoitság fe-
jezze ki a leghatározottabban tiltakozását az 
egyetem tervezett megcsonkítása ellen. A pol-
gármesteri javaslatot dr. Pálfy Józsii polgár-
mesterhelyettes terjeszti elő és előz?te? meg-
állapodás szerint azt az összes közgyűlési párt-
frakciók támogatni fogják. Az eddigi elhatáro-
zások szerint a polgármesteri javaslathoz a 
Nemzeti Egység Pártjának szegedi «tervezete 
nevében dr. Hunyadi-Vass Gergely, az ellenzé-
KÍ pártok részéről dr. Pap Bóbert szól hozzá, 
esetleg még több szónok is felszólal, logv kife-

l'jezést adjon annak a nagyfokú elkeseredés-
nek, melyet az egyetem megcsonkításának híre 

i a városban kelteti! 

Verekedés a sztrájkoló 
és a doígozé építőmunkások 

közölt 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Az 

épitösztrájkkal kapcsolatban szerdán a Gizella -
ut 23. szám alatti ház építkezésénél verekedés 
támadt H e v e s i György kőmüvessegéd, aki a 
dolgozó munkásokat sztrájkra akarta biztatni, 
szóváltásba keveredett a munkásokkal, amiből 
verekedés lett és az egyik munkás súlyos sérü-
léseket szenvedett, ugv, hogy a kórházba kel-
lett szállítani. Hevesi Gvörgyőt őrizetbe vet-
ték. 

Prihoda nagykanizsai hang-
versenyét megzavarták a diákok 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Nagy-

kanizsáról jelentik: Vasa P r i h o d a szerdán 
itt hangversenyt rendezett, amelyet megzavar-

í tak a diákok. A diákság „Kassa, Pozsony, Ung-
vár" kiáltásokkal tüntettek Prihoda ellen. A 
tüntető diákokat a polgármester igyekezett 
megnyugtatni, majd amikor ez nem sikerült a 
tűntető diákokat rendőrök vezették ki a terem-
ből és néhányat igazoltattak. Ezután a hang-
versenyt zavartalanul lefolvtatták. 

Sapiperek az Imperiál-iigy miatt 
Budapest, október 25. Az Imperiál-üggyel 

kapcsolatban P á z m á n d y Dénes és K u 1-
c s á r Miklós hírlapírók S z t e r é n y i József 
báró szerepéről cikkeket irtak. Szterényi felje-i 
lentése folytán szerdán foglalkozott ezzel az 
üggyel a büntetőtörvényszék. Ugy Pázmándyt, 
mint Kulcsár sajnálkozását fejezte ki. Szteré-
nyi j°gi képviselője tudomásul vette a nyilat-
kozatot, mire a törvényszék megszüntető vég-
zést hozott 

Ugyancsak az Imperiál-üggyel kapcsolatosan 
a Máv. is indított pert B e r é n y i Sándor hír-
lapíró ellen. Éltben az ügyben a bíróság elren-
delte a bizonyítást, de a további eljárást szü-
netelteti az Imperiál-ügyben megindított bűn-
vádi eljárás befejezéséig. 

Hz idő 
A Saegedi Metcorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 16.7 
C, a legalacsonyabb 6.8 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 761.8 mm, 
este 757.7 min. A levegő páratartalma reggel 83.0 
százalék, délben 74 százalék. A szél iránya délke-
leti, erőssége 4—1. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Sok helyen eső, nyugaton forduló szelek-
kel, fokozatos lehűlés. 

Ma l á l í z i k 

Széchenyi Mozi 
Budapesttel esyidőben 

C H E V A L I E R 
legsikerültebb filmujdonsága: 

R kölyök és én 
Két órás derű és kacaj. 


