
1933 november 3. O e L M A f i y A R O R S Z A O 3 

A városnak nincs pénze 
az inségmunkák megindítására 
Az Idén csak százöiven szellemi munkanélküli! iogialkozia* 
a város 

(A Délmagyarorszácf munkatársától.) A mű-
szaki és népjóléti bizottság pénteken délben 
együttes értekezletet tart. Az ülés tárgysoroza-
tán az mségmunkálatok ügye szerepel. Arról 
fog tárgyalni a két bizottság, hogy mikor indít-
sák meg az inségmunkákat. Eredetileg ugy ha -
tár óztak, hogy november második felében kez-
dik meg az inségmunkálatokat valószínű azon-
ban, hogy a munkaikezdést egy-két héttel el 
kell halasztani, mert a városnak nincs még 
pénae az mségmunkáilatok megindítására. A 
polgármester már megsürgette abelügyminisz-
ternél annak a 60.000 pengónek a kiutalását, 
amelyet államsegélyként kap Szeged az ínség-
munkálatokra, de a p'énz mindeddig nem ér-
kezett meg. A polgármester most újból meg-
sürgeti az államsegély elküldését 

A pénteki értekezleten döntenek arról is, 
hogy milyen munkálatokat vesznek fel az in-
ségmunkaprogramba. Hergór Viktor főmér-

nök augusztusban kidolgozta az inségm unka-
tervet, de tekintettel arra, hogy az államsegély 
összege kevesebb, mint amennyire a város szá-
mított, valószínű, hogy az eredeti terven vál-
toztatni fognak. 

Pénteken döntés történik a szellemi inség-
mnukálatokról is. Annak ellenére, hogy az idén 
lényegesen többen jelentkeztek szellemi inség-
munkára, csak 150 jelentkezőt osztanak be. A 
jelentkezéseket pénteken délben zárják le. Ed-
dig négyszázan Jelentkeztek. A jelentkezők kö-
zül választják ki azt a százötvenet, aki a leg-
jobban rászorul az inségmunkára. 

A sz llemi szükségmunka, a fizikai mség-
munkával egy napon indul meg. A szellemi 
munkanélküliek közül hatvanat az adóhivatal-
hoz osztanak be, negyven a pénzügyigazgató-
ság hivatalaiban kap elhelyezést a többieket a 
különböző városi hív-italokba osztják be. 
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Az orvosi fakultás helyett 
csak öt vagy hat tanszéket 
szüntetnek meg 
a szegedi egyetemen ? 
Szily Kálmán államtitkár telefonon értesítette a 
polgármestert a készülő fordulatról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetem integritásáért índitott harc — 
ugy látszik — fordulóponthoz érkezett. A jelek 
szerint még sem marad eredménytelen az a 
szintén példát anul egységes demonstráció, 
amellyel Szeged város társadalma tiltakozott 
az egyetemrombolás terve ellen: meggon-
dolásra, revízióra késztette a kormányzalot, ha 
hinni lehet a legújabb híradásoknak, amelyek 
nem jelentenek ugyan százszázalékos ered-
ményt, nem jelentik a veszedelem elmúlását, 
az egyetemcsonkitás tervének végleges elejté-
sét de azért valamivel enyhébb bajt, kisebb 
veszedelmet jelentenek. 

A szándékváltoztatást csütörtökön délelőtt 
dr. Szily Kálmán államtitkár, a kultuszminisz-
térium egyetemi osztályának vezetője közölte 
telefonon í r . Somogyi Szilveszter polgármes-
terrel. Elmondotta, hogy a kultuszminiszter 
megváltoztatta eredeti tervezetét és ugy dön-
tött, hogy fenntartja mindhárom vidéki egye-
temen a meglévő fakultásokat, tehát a szegedi 
egyetem orvosi fakultását is. A kérdést tanszé-
kek megszüntetésével oldja meg, Szegeden ugy, 
hogy öt. vagy hat tanszékét szüntet meg. Kö-
zölte Szily államtitkár A polgármesterrel azt is, 
hogy ezek után feleslegesnek tart minden to-
vábbi demonstrációt, feleslegesnek tartja azt is, 
hogy a polgármester és az egyetem rektora fel-
keresse Imrédy pénzügyminisztert. 
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Ez a tervezett látogatás különben is elmaradt 
volna, nem a szegediek akaratából, hanem a 
pénzügyminiszter feltűnő tartózkodása követ-
keztében. Ismeretes, hogy a polgármester még 
Gömbös miniszterelnök hazaérkezése elötl kért 
kihallgatást Imrédy pénzügyminisztertől, aki 
azonban közölte, hogy csak a miniszterelnök 
hazaérkezese ulán fogadhatja a polgármestert 
mert addig nem tud időt szakítani magának a 
szegediek meghaligatására. Gömbös Gyuia ha-
zaérkezése után ismét érdeklődött a polgármes-
ter, érdeklődésére azonban először azt a vá-
laszt kapta hogy a végleges választ ezen a hé-
ten közli majd a miniszter, csütörtökön pedig 
ezt a végleges választ abban a formában kapta 
meg, hogy a pénzügyminiszter újból nem ér 
rá, de elegendőnek tartja, ho a város képvise-
lői Lukács Ödön miniszteri tanácsost keresik 
fel. 

Ilyen előzmények után a polgármester ter-
mészetesen lemondott irról, nogy a pénzügy-
minisztert tájékoztassa az egyetemrombolás 
tervének pénzügyi vonatkozásairól. 

Szily államtitkár csütörtöki közlése enyhí-
tette valamennyire azt a végsőkig fokozódott 
feszültséget amely az eredeti terv részleteinek 
kipattanása óta Szeguien uralkodik és amely 
meg erősbödött Hóman Bálint legutóbb tett 
nyilatkozatára, de texjesen nem szüntette meg. 
A polgármester véleménye szerint a veszedelem 
csökkent, de azért méa nem mult el. mert a 
terv, ha enyhébb formában is, még mindig az 
egyetem megcsonkítását jelenti. 

Hasonló értesítést kapott a ..legilletékesebb 
helyről" dr. Széki Tibor rektor is, aki érdek-
lődésünkre elmondotta, hogy öt tanszék meg-
szüntetéséről van szó az uj kultuszminiszteri 
tervben, valószínű, hogy ezt az öt tanszéket 
megosztják a négy fakultás között és így nem-
csak az orvosi fakultás szenvedi el a redukciót 
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Megszüntetik ennek az ötös redukciónak a ke-
retében a megüresedett tanszékeket, köztük né-
hai Haár Alfréd matematikai tanszékét is. 

A rektor közölte értesülését az egyetemi if-
júsággal, amely, mint ismeretes, hétfőn elhatá-
rozta, hogy csütörtökön és pénteken tüntetés-
képen nem jelenik meg az előadásokon és va-
sárnap különvonaton Budapestre utazik, ahol 
tüntetést rendez a szegedi egyetem integritása 
mellett Kovács Mihá'y az egyetemi ifjúság ne-
vében csütörtökön érkrtkezesbe lépett Sztra-
nyavszky Sándorral, a kormánypárt országos 
elnökévet aki megerősítette a rektor értesülé-
sét. Kovács Mihály azonnal tolmácsolta Sztra-
nyavszkynak az egyetemi ifjúság köszönetét 
A rektor felkérésére az egyetemi if júság elha-
tározta, hegy elejti -gy a tüntető sztrájk, mint 
A budapesti felvonulás tervét, nyugodtan meg-
várja a kormány végérvényes döntését. 

Tiltakozás a Szegedi Kálvinista 
Körben minden külső és belső 

jjogloszlás ellen 
A Szegedi Kálvinista Kör az idén is megren-

dezte közös, protestáns összejövetelét a refor-
máció emlékezetére. Október 31-én, este az 
egyház tanácstermében gyűltek egybe a hely-
beli protestáns társadalom vezérei és közkato-
nái. Az ünnepi beszédet Egyed Aladár evangé-
likus lelkész tartotta, aki a protestáns egység 
múltjáról és jelenbeni elengedhetetlen szüksé-
gességéről beszélt Utána Bakó László reformál 
tus lelkész szólalt fel és a jelenlévők egyhangt* 
lelkesedése mellett két aktuális kérdésben k i i 
fejtette Szeged protestáns társadamának ószinie 
állásfoglalását 

— A történtek ntán — mondotta — Csehszlo-
vákiával szemben a néprajzi és történelmi argu-
mentumok mellett felsőbbrend« kulturánkra való 
hivatkozással is követeljük a revíziót Mind keve-
sebb joggal hivatkozhatunk azonban erre a fel-
sőbbrendű kultaxára, ha idehaza a helytelenül al-
kalmazott takarékoskodás nevében egy olyan 
áramlat indul meg, ame.lv ennek a felsőbbrendű 
kulturának mérhetetlen áldozatok árán emelt fel-
legvárait, a vidéki egyetemeket akarja lebontani. 
Minket, szegedi protestánsokat senki nem vádol-
hat „ildomtalan lokálpaitriotizmusear, bár meg-
győződésünk szerint a lokálpatriotizmus nem eo 
ipso ildomtalan; mi Szegeden jobbára „gyütt-ment" 
elemek vagyunk, akiknek a lelkében nem hatalma-
sodott el a lokálpatriotizmus érzése annyira, hogy 
elhomályosíthatná az egyetemes nemzett érdek és 
az igazságos tárgyilagosság iránti érzést Mégis 
Szeged mir#en polgárával együtt telje« meggyőző-
dései és bátor határozotteággal tiltakozunk mi is 
a Kolozsvárról Szegedre fizott és itt „ideiglenes" 
elhelyezésre talált Ferenc Jósaef Tudományegye-
temnek olyan megcsonkítása ellen, amely legalább 
is az első lépés leim* a végleg*« elsorvasztás felé. 

— Ma már nemcsak „alaptalan híresztelésekkel", 
illetéktelenek által eleresztett „ballon d'esay-kel" 
állunk s nem ben, hanem hiteles minisztert nyilatko-
zattal, amelyben ez a veszedelem legalább is mint 
lehetőség bent foglaltatik. A trianoni Wkeparanc» 
következtében egretlen város és énen egyetemi vá-
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