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magáivá tette art a felfogást, hogy az egyetemi 

építkezéseket több évre elosztva folytatni lehet 

és a költségvetésben — habár egyelőre csak ki-

sebb összeggel is —, de biztosítva legyen az épít-

kezés folytatása. 

'Az összeg első részletét már az idei 
költségvetésbe beállítják. 

A pénzügyminiszter ur kijelentette, szívesen tette 

e?t Szegedért és igyekezni fog a kővetkező évek-

ben — ha csak lehet — többet Is tenni. 

Az egyetemi tüntetésen es a 
szegedi líjusag 

A legutóbbi egyetemi eseményekkel kapcsolat-

ban a képviselő ezután a következőket piondotta: 

— Nagy örömmel és megnyugvással olvastam 

Budapesten a szegedi egyetem ifjúságának maga-

tartásáról szóló híreket az elmúlt héten. A sze-

gedi ifjúság ezzel a higgadt és megfontolt maga-

tartással nagyon sokat tett a szegedi egyetem és 

Szeged város érdekében, mert igen jó hatással 

volt nemcsak kormányzati körökben, de az egész 

vonalon, hogy a szegedi ifjúság erre az egyedüli 

helyes, komoly és higgadt álláspontra helyezke-

dett. 

— Mindenkinek tisztában kell lenni azonnan az-

zal — folytatta — , hogy az országnak komoly 

kérdése és nagy gondja az ifjúság elhelyezésének 

problémája, de azzal is tisztában kell lenni, hogy 

ezt a kérdést nem lehet sem tüntetésekkel, sem 

szélsőséges agitációval megoldani. Ugy az egyete-

mi ifjúság e'helyezésével kapcsolatban, mint pe-

dig a szélsőséges mozgalommal szemben — ame-

lyet kétségtelenül csak azért leliet most kihasz-

nálni, mert az országban nagy a szegénység és a 

gazdasági he'yzet nyomasztó — teljesen átérezzük 

mindannyian a helyzetet. Két irányban kell ellen-

intézkedéseket tenni: az egyik: 

• 

"••<vs általános szociális intézke-
désekre van szükség, 

ame'yek mindegyikének azt kell céloznia, hogy a 
nehezebb he'yzetben levőkön enyhítsünk, — a 

második pedig az, hogy azok, akik ma a nagytő-

két, értem alatta a nagy pénzintézeteket, a nagy 

ipar- és gyárvállalatok, valamint a mezőgazda-

sági oblektumokat, stb. intézik, átérezzék, hogy 

nekik kc'l elsősorban segítségére sietni a képér* 

ségükhöz mért legnagyobb anyagi áldozat dránn is. 

—- Ki ke'l hogy térjek arra is — mondotta ez-

után Shvoy Kálmán — , hogy a rendőrségnek az 

elmúlt napokban tanúsított magatartása tapinta-

tos cs körültekintő volt. 

A Keresztenii-oárt szegedi 
zászlóbontása 

* Ezután rátért a nyilatkozat a kereszténypárt 

legutóbb elhatározott zászlóbontó gyűlésének 

ügyére. 

— A keresztény gazdasági párt — mondotta 

március 7-én szervezkedik meg Szegeden. Sen-

kinek nem lehet kifogása az ellen, ha egy párt 

szervezkedik, annál is inkább, mert kézenfekvő, 

hogy az elkövetkező titkos választáshoz minden 

párt fel akar készülni. Távol áll tőlem, hogy egy 

másik pártnak ügyébe beavatkozzam, mé^is Sze-

ged szempontjából minden leplezés nélkül őjzintén 

megmondom véleményemet. A keresztény gazda-

sági pártnak, amely tulajdonképen ugyanazon el-

veket képviselt, mint a Nep, csak a legitimizmus 

kérdésében van különbség, szegedi zászlóbontása 

jgy tehát arra irányul, hogy a Nep hivei közül to-

borozza tagjait. Ez kétségtelenül a választásnál 

akként fog magnyilvánulni, hogy a jobboldal ere-

je meggyöngül. Lehet, hogy Szegednek ezidőszerinti 

két Nep képviselője nem képviseli eléggé a keresz-

tény irányzatot és ei tette szükségessé ezt a zászló-

bontást, — efölött azonban magam sem vagyok 

hivatva dönteni. Erről csak egy fórum előtt kell 

fcczámolni, ez pedig a lelkiismeretem és as pe-

dig teljesen nyugodt. 

Shvoy Kálmán ezután kijelentette, hogy a leg-

jobb helyről származó értesül és s szerint szó $'ncs 
köze'l választásról, a választójogi javaslatot leg-

korábban ezév őszén nyújthatják be, annak letár-

gyalása eltart újévig, mivel pedig csak uj név-

jegyzék alapján lehet választani, a rendes válasz-
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tásokat 1939 ősze előtt nem lehet megtartani. 

Időelőtti választősra pedig — mondotta — ma 

nem gondol senkL i 

A belügyminiszteri tárca 
A belügyminisztert szék beiollésével kapcsolat-

ban felmerült tervekről és híresztelésekről ezeket 

mondotta a Délmagyarorszdgnak: 

— Az utóbbi napokban lajJtudő'ltások jelentek 

meg a belügyi tárca betöltéséről és ennek kapcsán 

érthetően sok sző esett a kérdésről. Ami a kérdés 

személyi részét illeti, erről mindenki inkább nyi-

latkozhat, mint én, miután az én személyem is 

kombinációba került. 

— Felfogásom szerint a belügyi tárcát mind-

addig nem lehet uj személlyel betölteni, amig a 

jelenleg tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatokat, 

az országgyűlés mindkét háza le nem tárgyalta. 

Ehhez nem kell bővebb magyarázat. Hogy enn*k 

megtörténte után a kérdés akként ]'fesz-e megoldva, 

hogy a földmivelésügyi vagy pedig a belügymi-

nisztérium kap-e külön szakminisztert, ez teljesen 

a kormánye'.nők ur elhatározásától függ — fs-

jezte be érdekes nyilatkozatát Shvoy Kálmán — , 

a miniszterelnök ur erre vonatkozólag még sem-

mi irányban nem nyilatkozott 

44 nagyon olcsó és gyönyörű társasutazás 
a l é i b ő l a tavaszba! 

Husiéi 3 fő ünnepnapjára sikerüli a t ú l z s ú f o l t Rómában 
szállási szerezni a TRRNSCONTINENT utasai részére. 

A I>él m a gy arország a kitűnő hirnevü TRANS-
CONT1NENT utazási és idegenforgalmi iroda ut-
ján 11 pazar 

HÚSVÉTI TARSASUTAZA.ST 

rendez meglepően olcsó egységárakon. Valameny. 
nyi társasutazás programja tökéletesen kidolgo-
zott és az időbeosztás is olyan ideális, hogy ha 
olvasóink bármelyiken résztvesznek: felejthetet-
len élményekkel gazdagodnak majd. 

A TRANSCONTINENT nagy siker-
ként könyvelheti el, hogy jelentős ál-
dozatok drán idejekorán gondosko-
dott arról, hogy római társasutazá-
sának résztvevői éppen » három fö-
üuaepnapot, az örök Városban tölt-

hessék. 

Húsvét szombatját, vasárnapját 'és hétfőjét 
ilyenformán a túlzsúfolt, ezer szimpompáju Ró-
mában élvezhetik a TRANSCONTINENT utasai, 
akik szombaton résztvesznek a Szent Péter Szé-
kesegyház pápai miséién, vasárnap pedig foga-
dásra járulnak a Vatikánban a Szentatya elé 
(Hölgyek részére teljesen csukott ruha és fekete 
fátyol kötelező) 

Az alant felsorolt társasutazások Araiban 
bennfoglaiutik a kifogástalan szálláson és a na-
pi háromszori bőséges étkezésen felül Budapest-
től az utazás végcéljáig és vissza a gyorsvonat 3. 
osztályú menetjegye, az összes adók, borravalók, 
podgjász-szállitás és podgyiisz-biztositás, továb-
bá a balesetbiztosítás. 

E társasutazások résztvevői 

lakóhelyüktől Budapestig és vissza 
tetszésszerinti időben és kocsiosztá-
lyon 33 százalék kedvezménnyel utaz-

hatnak. 

Bőséges tartalmú, részletes prospektusokkal 
szívesen szolgál a Délmagyarország kiadóhiva-
tala. 

Tekintettel az országszerte megnyilvánuló óri-
ási érdeklődésre, ajánlatos minél hamarabb je-
lentkezni és helvet biztosítani a 
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utazási és Idegenforgalmi Irodánál, Budapest, V., 
Dorottya-ucca 7., telefon 1-831-33, 1-831-58. 

ABBAZIA (március 21—30) P 111 — 

ABBAZIA (március 21—április 5) P 166.—. 

RÓMA (március 24—április 4.) Firenze. Nápoly, 
Capri, Velence megtekintésével P 225.—. 

RAPALLO (március 21-30.') Utazás Milánón és 
Genován keresztül, P 141.—. 

SZICÍLIA (március 14-30.) Róma, Taormina, 
Nápoly, Capri, Firenze, Bologna és Vclencc 
megtekintésével, P 3(30 —. 

SAN REMO (március 21-30) Genován és Milá-
nó« keresztül. Kirándulási lehetfiség Venti-
nvgliába, Mentonba, Monté Garloba és Niz-
zába, P 151 -

PAGUZA (március 21—30") Két napi velencei tar-
tózkodással. Velencéből Raguzába luxusha-
jón. Kirándulási lehetőség a Lacroma sziget-
re, Cattaroba és a Lovcen szerpentinjén át 
Montenegró egykori fővárosába: Cetinjébe. 
P 252 —. 

St. MARGHERITA, a Riviéra víláphirű fürdőhelye 
("március 21 —.'30 Milánó és Genova megte-
kintésével, P 230.—. 

ÉSZAK'OLASZ-TAVAK (március 21-30.)" Ve-
lence, Milánó. Verona és Pádua megtekinté-
sével. Egésznapos kirándulás Stresába és 
Borromeo szigetekre s ufvancsak eaésznapos 
kirándulás a Garda-tó körül, P 222—. 

Olvasóink külön kívánságára a világ bármely 

zésc; vasútjegy, hotel és 

RAPALLO (március 21—április 5.) Autókirándu-
lások Genovában és Milánóban. P 232 —. 

SAN REMO (március 21—április 5.) Ecésznapos 
kirándulások Ventimiclián keresztüj Men-

tonba, Nizzába és Monté Cnrloba, másik 
egésznapos kirándulás Nizzán keresztül Gras-
seba, a világhírű francia parfőmgvárak ha-
zájába, maid Cannesbc és .Tuan les Pinsbe, 
félnapos kirándulás a vcntimgillal virágvá-
sárra, I ' 212.—. 

CLAVIF.RE (március 21—április 5.) Miláuő meg-
tekintésével. Claviereben hideg-meleg folyő-
vizes, központi fűtéses szobák. Világhírű sí-
mesterek oktatása és gyönyörű síkirándulá-
sok lehetősége, P 272.—. " 

CLAVIF.REBE és a RIVIERAR A (március 21-
április 5) Hét teljes nap Claviereben, a téli 
sportok paradicsomában és hat teljes nap 
San Remoban pazar kirándulási alkalmakkal 
a francia Riviérára-, P 313.—. 

ÉSZAK AFRIKA (március 10—ánrilis 2.) Triest. 
Rapuza, Patras, Nápoly, Palermo érintésével 
Algírba. 12 teljes nap Afrikában a tengerparti 
városok, bennszülött falvak, oázisok és si-
vatagi kirándulások meatekintésével. Hajóút 
a vila&birü Saturnia 24000 tonnás oéeánjáró-
ján, első osztálvnn Budapesttől Triestig és 
vissza gyorsvonat 2. osztályon, P 1000 —, 

részébe egyéni utazások, vízum és valuta beszer-

penzió megrendelése. i 


