
" siitßnot, dpcemßpr J. OC l . M A C i y A R O R S Z X G 3 

SiíIq államtitkár 
nagyfontosságú lárgqalásai Szegeden 

eaoeíemí tatarozásokról és építkezésekről 
Dr. Erdélyi László rekíor: »Reményünk van arra, 
hogy az egyelem jogos szükségleteit ki fogjak elé-

gíteni« 

(A pélmagyarország munkatársától.) Dr. 
Szilii Kálmán államtitkár, a kultuszminiszté-
rium egyetemi osztálvának vezetőie. két nap 
óta Szegeden tartózkodik és itt naavfontossáau 
megbeszéléseket folytat egyetemi üavekben. Az 
államtitkár szerdán délelőtt meglátogatta a 

városházán dr. Imecs Gvörgv főispánt ée dr. 
Pálfy József polgármestert, délben dr. Glattfel-
der Gyula püspök adott ebédet. Ugv a dél-
előtti. mint a délutáni órákban folytak a meg-
beszélések az egyetem rektori hivatalában. 

A megbeszélésekről, amelyek a késő esti 
órákig tartottak, dr. Erdélyi László rektor a 
következőket mondotta a Délmaavarorszáa 
munkatársának: 

— Az államtitkár ur kívánsága az. hogy a 
megbeszélések anyagáról az ügy érdekében 
egyelőre részletesebben ne tájékoztassuk a 
nyilvánosságot. így csak annyit mondhatok, 
hogy az államtitkár ur a helyszínen tanulmá-. 
nyozta az egyetem szűkséaleteit. sorra láto-
gatta intézeteinket és mindenütt feljeavzése-
ket készített, amelyek alapján megteszi majd 
jelentését a kulUnzminisz^rnek 

— örömmel állapithatjuk meg. hogy ugv 
\t államtitkár úrban, mint a miniszter úrban 

a legmelegebb jóindulatot érezhetjük a szegedi 
egyetem iránt és meg van a reménvünk ajra. 
hogv az egyetem minden ioaos szükségletét, 
rövid időn belül lei fogják eléaiteni. Szó van 
nagyobb jelentőségű tatarozási. átalakítási 
munkálatokról, sőt ui építkezésekről is. El-

sősorban az anatómiai intézet régóta húzódó 
problémáját kell ui építkezéssel meaoldani. 
Beszéltünk a Templom-téri építkezések folyta-
tásának kérdéséről is és egyelőre alaposan 
megvizsgáltuk a kihasználható lehetőségeket. 

I Komoly formában foglallkoztatia az illetéke-
' seket az egyetemi tornacsarnok régi tervének 
| megvalósítása. Ezt a tervet még Klebelsbert' 
' Kunó vetette fel, de az ismert okok miatt ed-
; dig nem kerülhetett sor ,?nnak megvalósitásá-
i ra. Most talán lehet reménvünk arra. hoav 
j sor kerül rá. 
; — A legnagyobb örömmel tölt el bennünket 
i az — folytatta a rektor —. hogy a kultuszkor-

mány komoly jósizándéikkal vizsgálja egyete-
münk dolgait és igv reménységünk lehet arra. 

hogy elismert szükségleteinket rövidesen ki 
fogják elégíteni. 

Szily ál'amlitkár csütörtökön reggel utazik 
vissza Budapestre. 

Budapest, december 2. Hosszú várakozás és 
sok előkésziiő tanácskozás után szerdán össze-
ült a választó jogi értekezlet. Közvetlenül az ér-
tekezlet előtt, kilenc órakor a Nep bizalmas 
értekezletet tartott a képviselőház bizottsági 
termében, majd bizalmas tanácskozásra ült 
össze D a r á n y i Kálmán miniszterelnök, 
K o z m a Miklós belügyminiszter. L á z á r An-
<lor igazságügyminiszter, T a h v és M i k e c z 
Államtitkár-

A pártközi konferenciát S z t r a n y a v s z-
k y Sándor képviselőházi elnök nyitotta meg. 
Megnyitóját azzal kezdte, hogy Gömbös Gyula 
lelhatalmazása alapján hívta össze az érte-
kezletet, amelynek gondolatát Darányi Kálmán 
miniszterelnök magáévá tette. A konferenciá-
nak az a célja, — mondotta —, hogy a oártok 
kifeiezést adianrk a választó jósról alkotott 
felfogásuknak. Azt javasolta, mondja ki a párt-
értekezlet, hogy a tanácskozás teljesen bizal-
nas. 

Ezután 

Darányi Kálmán miniszterelnök 

.nondott beszedet. Nem várja a pártértekez-
lettől — mondotta —, hogy törvényjavaslatot 
dolgozzon ki, hanem csak azt. hogy megbeszél-
jék a különböző kérdéseket. Annak a reményé-
nek adott kifeiezést, hogy a pártközi értekez-
let atmoszférája alkalmas lesz a titkos A'álasz-

Be'vérosl M»a! Ma uteljára 

S H m S Y T i M P i E A ki, I4 .a«* 

Széchenyi Mozi 

Aratás 
Ma utoljára 

Somlay, Rainal, 
Wossely, Mgrblger 

A választójogi értekezlet 
első napján 

Imrédy hózszabályszigoritást javasolt 

Eckhardt: „Kern vagyok hive a nyers tőmegurafomnak, - titkosság 
érdekében kész vagyok kompromisszumokra" 

ftassay: „111 a szerepek teljes felcseréléséről van szó, tessék elő-
terjeszteni a konkrét javaslatokat" 

tójog kértlésének megoldására. Hangoztatta, 
hogy mielőtt a választójogi törvényjavaslatot 
a Ház elé terjesztenék, tárgyalni kelt a kor-
mányzói jogkör kiterjesztéséről és a felsőházi 
jogkör reform járók 

A miniszterelnök ezután ismertette Gömbös 
Gyulának azokat az elgondolásait, amelyek-
nek az alapján a konferenciát össze akarta 
hívni. Sulvt helyez arra, hogy a pártközi kon-
ferencia bizonyos elvi szempontok megbeszé-
lésének színhelye legyen. 

Mikulásra 
• Meinl Gye la a 1 

bonbont «ötaméttyi én mindem 

egyéb jifi kmH«ft «46. Tekints» 

weg kirakatainkat ;ác ftzletbe* 

még nagyobb a választék' 

Darányi Kálmán után 

Rassay Károly 

szólalt fel. Kijelentette, nem járul Hozzá az 
i lnöki előterjesztés azon részéhez, amely a ta-
. ácskozások bizalmassá nyilvánítására vonat-
kozik. A kormány nem terjeszti elő elgondolá-
sait, ezért nincsen értelme a bizalmas tanács-
kozásnak. Ez csak arra volna jó ~ mondotta 
Rassay —, hogy a konferenciának sokkal na-
fyobb súlyt adjunk, mint amennyit az tulai-

enképen megérdemel. Nincsen értelme a til-
takozásnak annál kevésbé, mert értesülése sze-
rint, az értekezleten megegyezésről nem lesz 
sző. 

Pever Károly 

, incsak nyoma-
egventk nvilvá 

hasonló véleményen volt és 
tékosan kérte, hogy az ülések 
nosak. 

Eckhardt Tibor 

azt hangoztatta, hogy csak hasanos lehet cél-
szerűségi szempontokbői, ha a nyilvánosság Is 
tudomást szerez a pártközi értekezlet lefolyá-
sáról. Csak bizonyos konkrét megállapodások 
után lehet szó a részleteknek bizalmas uton 
való megbeszéléséről. 

Sztranyavszky ezután kijelentette, -r- hozzá-
járul, hogy még a mai tanácskozás nyilvános 
legyen. 

A vita első szónoka 

Ivády Béla 

volt. Hangoztatta, hogy a Nep nevében nem 
kíván a választójogi kérdésben állást foglalni. 
Véleménye szerint fontos ügyek megoldása, 
illetve előkészítése a kormány feladata. A vá-
lasztójog reformja — mmdotta — már 1931-
ben és 1935-ben a parlament összeülésekor a 
kormányzó megnyitó beszédében is benne fog-
laltatott. Erről Darányi miniszterelnök bemu-
tatkozásakor is nyilatkozott. Ez a konferencia 
a lelkek megnyugvását kivánja szolgálni. Ez-

IMMCS-O^ tégjtöÁóót/ 

építik d házat. Habarcs is kot! hozzál 
A babkávé vagy a Kneipp malátakávé 
is csak akkor iesz szép arany b a r n a 
sziníí és íz letes , ha va lód i flranck 
kávépótlékot adunk hozzá, tehát tegyünk 
minden kávéba valódi Francb kávé-
pótlékot! 


