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Teljes nyugalom az egyetemen

Árpád Bajtársi Egyesület nyilatkozatot adott ki,
amelyben a következőket mondja:

Az eayes karok még nem foolaltak ái'ást
a keresztmozgalom fordulata ügyében
(A Dé'.m gycrország munkatársától.) A keresztmozgalom miatt csütörtökön kinos feszültség volt
észlelhető az egye lemen, pénteken teljes rend és
nyugalom volt mindenütt. Csütörtökön szüneteltek az előadások a bölcsészeti karon, mert itt helyezték el bejelentés és engedély nélkül a tantermekben a kereszteket, pénteken már ezen a fakultáson is zavartalanul tovább folytatták az előadásokat. A keresztek a tantermek falán
vannak,
azokról az egyetemi tanács nem döntött, hanem
az intézkedés jogát az egyes karok hatáskörébe
utalta
A karok külön-külön fognak dönleni a továbbiakról. A diákság körében azt hangoztatják,
hogy a fakultások állásfoglalását nyugodtan bevárják és mindenekelőtt biztosítják a tanulás
menetét és szabadságát.
Péntek reggel másik meglepetés is érte a központi egyetem személyzetét. Az épület portása,
amikor kora reggel kinyitotta a kaput, észrevette, hogy három nyi'askeiesztes plakátot helyeztek el a kapun. A plakátok Debrecenben készültek a nyílaskeresztesektől megszokott tónusban.
A portás azonnal leszedte a plakátokat és azokat
a délelőtt folyamán beszolgáltatta a rektornak.

11 kultuszminiszter
az egyetem hatáskörébe uialta
a dtntést
A kérdésről pénteken nyilatkozott Hóman Bálint kultuszminiszter is, aki az iratokat visszaküldte Szegedre azzal, hogy az egyetem tanácsa
hivatott dönteni, de hozzáfűzte a kisérő irathoz,
hogy a kormányzatnak nincs kifogása a kereszt
kitűzése ellen. A kultuszminiszter nyilatkozatáról
a MTI a következő közlést adta ki:
»A szegedi egyetem tanácsa, mint ismeretes, a
keresztmozga'om ügyében felterjesztéssel fordult
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A Magyar Távirati Iroda kérdést intézett Hómon Báímt vallás- és közöktatásügyi miniszterhez, hogy
döntött-e a felterjesztés ügyében.

— Érdemleges döntésről voltaképen nem lehet szó — vá'aszolta a miniszter — , mert az
ügy az egyetemi hatóság autonóm intézkedési körébe tartozik. A szegedi egyetem tanácsának felterjesztését azzal küldtem vissza, hogy saját hatáskörében döntsön, megjegyezve, hogy a kereszt kifüggesztése ellen a kormányzat szempontjából semmiféle kifogás nem támasztható, mint
ahogyan a budapesti, a pécsi egyetemen és a
műegyetemen is ki van a.kereszt függesztve.«

üTurul-flrpád Baltársi Egyesület
nyilatkozata
A legújabb egyetemi eseményekkel, a keresztmozga'om fejleményeivel kapcsolatban pénteken
este a Turul Szövetség szegedi kerületéhez tartozó

Hetvenezer pengős kölcsönből
felépítik a Valeria teri paprikacsarnokot

A polgármester meghívása most ezzel a kérdésééi van összefüggésből. A megbeszélésen részlegesen megtárgyalják a kérdést és megállapítják,

husárusok számára. A terv szerint negyvenkilenc
fülke készülne, hat-hat négyzetméter nagyságú.
Minden fülke oementburkolatot, vízvezetéket, árusítóasztalt kapna, tehát a hust a közegészségügy
legszigorúbb kívánalmainak megfelelő módon árusíthatnák, ami nagy haladást jelentene a jelenleg
uralkodó állapotokkal szemben. Közegészségügyi
szemponthói a legtöbb kifogás a nyilt husárusitáa
ellen merült fel, mert a portékát sem a legyektől,
sem a portól nem védhették meg az árusok.

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi
mérnöki hivatal a polgármester utasítására nemrégen elkészítette a Valéria-téri paprikacsarnok
tervezetét. A tervet azonban az érdekeltségek nem
találták megfelelőnek, ezért a mérnöki hivatal uj,
mo6t már nagyobbszabásu tervezetet dolgozott ki
és elkészítette a költségvetést is, amely szerint a
paprikacsarnok felépítése körülbelül hatvanezer
pengőbe kerülne. A csarnok hossza negyven, szélessége nyolc méter lenne és igy elférnének benne
azok a termelők, akik paprikafüzéreiket árulják
a piacon és akik eddig kénytelenek voltak a Valéria-tér rossz kövezetén árulni akkor is, ha hó,
vagy eső esett és a rossz kövezeten tócsákba
gyűlt össze a szennyes viz.
A csarnok három oldalán árusító fülkéket tervezett a mérnöki hivatal, még pedig a Valéria-téri

Pálfu polgármester
pénteken váratlanul Budapestre utaiott
a kultuszminiszter meghívására
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Pálfy
József polgármester pénteken délelőtt autón Budapestre utazott. Elutazása teljesen váratlanul történt. Csütörtökön este levelet kapott Hóman Bálint kultuszminisztertől, aki arra kérte, hogy a
lehető legrövidebb időn belül utazzon fel hozzá
Budapestre. A kultuszminiszter levelében nem
jelölte meg azt a kérdést, amelyről tárgyalni kivan a polgármesterrel, a polgármester valószínűnek tartotta, hogy a napirendre kerülő kérdés
a Hősök Kapujának dolga lesz.
Pogány Móric építőművész, a tanitői internátus ée a Hősök Kapuja tervezője — mint ismeretes — elkészítette a Hősök Kapuja végleges
terveit és azokat legutóbb bemutatta a v;í rosrendezési bizottságnak, amely egyhangú határozattal
.kimondotta, hogy a tervek megvalósítását kívánatosnak tartja. Az elgondolás keresztülviteléhez
aaonban a kultuszminiszter hozzájárulása is szükfcqges, mivel az épület, a tanítói internátus, a
kultuszkormány tulajdonaként épül fel. Pogány
Móric már korábban tájékoztatta a minisztert a
•tervekről és Hóman Báliint közölte vele, hogy
az, elgondolást igen szépnek tartja, hajlandó is
annak megvalósítását támogatni.
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»A Turul Szövetség szegedi kerületéhez
tartozó Árpád Bajtársi Egyesületének, mint
a bölcsészeti kar ifiusági egyesületének vozérsése kijelenti, hogy mindenkor szemelőti
tartva az egyetemi polgárok hűség- és engede'mességi fogadalmát,
melyet tagjai
egyetemre lépésükkor az egyetemi tanácsnak
lettek, teljes nyugalommal és bizalommal
várja az egyetemi tanácsnak és a közoktatásügyi miniszternek a kereszt kitűzésére vonatkozó törvényes döntését. A fentnevezett
egyesület távol áll tehát más ifjúsági egyes
sületek, vagy frakciók minden olyan mozgalmaitól, amelyek az egyetemi rend, nyugalom és tanulási szabadság megzavarására
alkalmasak és ellentéteket támaszthatnak a
magyar egyetemi ifjúság között. Titakozik
a fentnevezett egyesület katolikus ifjúsága
a keresztnek minden ilyen illegitim módon
történő meghurcoltatása eltén. Az Árpád
BE vezérségre.«

hogy a város milyen arányú állami támogatásra
számíthat az emlékmű megvalósítása esetén. Valószínű, hogy a miniszter az emlékműre tervezett
szobrok költségeire nyújt fedezetet, miután magára a tanítói internátusra is több szobor került
volna, ha nem kombinálják az épülettel a Hősök
Kapuját.
A javaslat különben a 32-re összehívott közgyűlés elé kerül és ha a közgyűlés is hozzájárni
ehhez a megoldáshoz, rögtön folytatják a félbeszakított építési munkát és a nyárra már elkészül
a Hősök Kapuja.
Belvárosi Mösl
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Királyné huszárja
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Pénteken délben dr. Katona István tanácsnok
elnökletével értekezlet volt a városházán a paprikacsarnok ügyében. Résztvettek a megbeszélésen a mérnöki hivatal, a vegykisérieti állomás, a
paprika érdekeltségek, a húsiparotok és a piaci
árusok képviselői, megvizsgálták az uj terveket és
meghallgatták azt az elgondolást, amely szerint
a városnak kölcsönből kíellen felépítenie a csarnokot. Hatvanezer pengő helyett azonban hetvenezer pengő felvételére lenne szükség, mert tízezer
pengő kellene az építendő csarnok környékének
aszfaltozására.
A paprikacsarnok használatáért a paprikaérdekeltségek évi kétezer pengő bért ajánlottak fel.
Az árusító fülkékért évi 250 pengő bért kérne a
város, miután negyvenkilenc ilyen fülke van,
12.250 pengő bérjövedelemre lehet számítani,
a csarnok évi bérjövedelme igy összesen 14.250
pengő lenne. Ezt a jövedelmet évente 820 pengő
adó terhelné. A város piaci helypénz jövedelme a»
csarnok felépítése esetén évente körülbelül 3000
pengővel csökkenne, tiszta jövedelem tehát 10—
11 ezer pengő maradna. Ezzel a jövedelemmel
a csarnok építési költségét 11 — 1 2 év alatt amortizálhatná a város.
A megjelentek helyesléssel fogadták az elgondolást és megállapodtak abban, hogy a Valériatéri husárusok számára elsőbbségi jogot biztosítanak a csarnokban és az árusító fülkéket csak
abban az esetben adja másnak bérbe a város, ha
nem mindegyikre akad husárus bérlő. A piaci
husárusok száma ötvenkettő. Abban az esetben,
ha a csarnok terve megvalósul, a város tovább
nem ad engedélyt nyíltpiaci husárusitásra.
A kérdés most az ipartestület husipari szakosztálya elé kerül, amely vasárnap foglalkozik az
üggyel. Az érdekelt husárusok hétfőig nyilatkozhatnak, hogy reflektálnak-e fülkebérletre.
Ha
ilyen módon előkészítik az ügyet, a polgármester
felhatalmazást kór a közgyűléstől
a szükségéé
kölcsön felvételire. Hír szerint megfelelő garanciák esetén a szegedi pénzintézetek hajlandók folyósítani a hetvenezer pengős kölcsönt.
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