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Időutazás a Délmagyarországgal: 1924, az egyetemi gondok éve (15. rész) 

A város hálátlannak tartja a kormányt 
Az egyetem nemcsak örömet, gondot is 
bőven okoz a városnak. Napirenden 
vannak a viták a kormánnyal az in-
tézmény finanszírozásáról, és hiába 
vállal nagy terheket a város, a kormány 
még többet kíván kicsikarni. Öröm 
viszont, hogy október 17-én miniszteri 
rendelet alapján létrejött az Alföldi 
Mezőgazdasági Intézet. 

A kor hangulatát jelzi, hogy április 23-án 
a színházban, Karel Capek R.U.R. című 
színművének bemutatóján a szélsőjobb 
csehellenes és antiszemita tüntetést ren-
dez. A színház még egy magyarországi 
ősbemutatóval is kirukkol: május 14-én 
Mascagni A kis Marat című operája ke-
rül színre. És ebben az évben iratkozik be 
az egyetemre József Attila. 

Halbajok - árak és hiány 
Szeged és a halkérdés című írásában 

azon szomorkodik lapunk, hogy a hal 
megfizethetetlenül drága lett, és már 
nem kapni igazi halászlét Szegeden. 

„(Saját tudósítónktól.) Bizony a híres 
régi szegedi halászlének körülbelül vége, 
mert amit a vendéglőkben szervíroznak, 
az leginkább csak potyka - írja a lap. -
Ha kerül is bele harcsa, épp hírmondó-
nak kerül, távolról sem a megkívántató-
dó százalék erejéig. A harcsára tudvale-
vőleg azért is"van szükség, mert ez teszi 
sűrűbbé a halpaprikás levét. Azonban 
szállanak ellenőrizhetetlen hírek, sza-
kácsnői művészetben járatos nőktől 
tudjuk, hogy sűrűbb lesz az a lé a zsela-
tintól is. Mindenesetre hiányzik a ha-
lászléből az elmaradhatatlan kecsege, a 
zamatot adó. - Pedig olyan szükséges 
benne - mondta egy szakértő - , mint az 
imádságban az ámen. 

Hátra van most már az ára, - erről 
azonban jobb nem beszélni. Bitó urunk-
nál a Kossuth Lajos sugáruti régi híres 
helyen valamikor negyven krajcár volt 
egy porció. Akkora, hogy hatalmas gyo-
mor szükségeltetett hozzá... Úgy áll a 
bál, hogy a szegedi közönség majdnem 
elszokott tőle, ritka alkalom, családi ün-

95 EV- 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Kérjük, tartsanak velünk. 
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Halászok ma. A halbajok már régen elkezdődtek Fotó: Gyenes Kálmán 

nep kell hozzá, hogy a hal is meghívót 
kapjon. (Kivéve az apróságokat, a nyol-
cad-tized kilós pontyokat, keszegeket, 
gyenge kárászokat.) Ám jönnek néha vi-
dékiek, budapestiek és specialitást ke-
resnek. Azok nincsenek elkényeztetve, 
nekik ez is jó, így is jó. Csak meg kell 
nézni, mi mindennel megelégszenek 
színházat és színművészetet illetően, s 

akkor önként merül fel a kérdés, hogy 
miért lennének épp ebben válogatósak!" 

A négyszeres kétszerese 
A kormány hálátlan Szegeddel szem-

ben - Szeged soha nem kapott semmit. 
- A közgyűlés megszavazta az egyetemi 
támogatást - szólnak a lap címei, ami-
kor azt kifogásolja, hogy a kormány lé-

nyegében magára hagyta a várost az 
egyetem finanszírozásának ügyében. Ta-
nulságos írást közölt a lap. íme: 

„Szeged, június 30. (Saját tudósítónk-
tól.) Tizenöt városatya jelent meg a hét-
fői közgyűlésen, amely a szombati ülés 
végén bejelentett póttárgyat, az egyete-
mi építkezések városi támogatásának 
ügyét tárgyalta le... Dr. Gaál Endre kul-
túrtanácsnok ismertette a kérdést. 
Részletesen elmondotta, hogy a közgyű-
lés az egyetem végleges intézeteinek épí-
tési költségeire egyszer már megszava-
zott bizonyos városi hozzájárulást, még 
pedig ötszáz hold bérföld huszonöt évi 
jövedelmét. Ezt az elég tekintélyes hoz-
zájárulást azonban a kultuszminiszter 
kevésnek találta. Június huszonhetedi-
kére értekezletet hívott össze a szegedi 
egyetem végleges elhelyezése ügyében. 
Ezen az értekezleten a város közönségét 
a polgármester képviselte, aki a tanács 
határozata alapján megnégyszerezte a 
közgyűlés által felajánlott eredeti hozzá-
járulást, ezer hold föld ötven évi jövedel-
mét ajánlva fel. A kultuszminiszter 
azonban ezt is keveselte és a négyszeres 
hozzájárulás megduplázását kívánta, 

Döntsön 
a Reni/elem me 

ami évi huszonnégy vagon búza értéké-
nek felel meg ötven éven keresztül. A 
polgármester teljesítette a kultuszmi-
niszter kívánságát, közölte vele, hogy 
ilyen értelmű javaslatot terjeszt a város 
közgyűlése elé, de kikötötte, hogy a vá-
ros csak abban az esetben hozhatja meg 
azt a jelentékeny áldozatot, ha az egye-
tem véglegesítésének költségeihez az ál-
lam is ugyanennyivel járul hozzá. A mi-
niszter ezt meg is ígérte." 

A hangulatot jól jelzi egy kis közjáték: 
„- írásba adta ezt az ígéretet a minisz-

ter? - kérdezte Taschler Endre főjegyző. 
- Nem adta írásba - válaszolt a polgár-

mester - , de tanúk előtt mondta. 
- Az nem sokat ér - jegyezte meg Tasch-

ler Endre - , addig másik Kunó jöhet." 

Legyen egyenlő elbírálás 
Gaál Endre a kis intermezzo után foly-

tatta előterjesztését. „Ajánlja fel a köz-
gyűlés a kívánt hozzájárulást, amely az 
állami hozzájárulással együtt annunitá-
sa lenne az építkezési költségek fedezé-
sére felveendő húszmilliárdos kölcsön-
nek, de kösse ki, hogy legalább két új kli-
nikát építsenek belőle az egyetem szá-
mára és hogy azonnal kezdjék meg a 
munkát, amelynek irányítását egy meg-
alakítandó építőbizottság intézné. Kösse 
ki a közgyűlés azt is, hogy a szegedi 
egyetem elsősorban szegedi illetőségű 
hallgatókat vegyen fel.. Mivel az utóbbi 
időben megtörtént, hogy a kormány a 
szegedi egyetem rovására a többi vidéki 
egyetemet nagyobb mértékben támogat-
ta, kérje a közgyűlés, hogy a vidéki egye-
temek ezentúl egyenlő elbánásban ré-
szesüljenek." 

A polgármester mindehhez még hoz-
zátette: „ - A kormány, úgy látszik, elfe-
lejti azt, hogy létezését éppen nekünk, 
Szegednek köszönheti az ország, hogy 
itt ma polgári irányzat van és hogy nem 
valami nemzetközi kormány van ural-
mon. A kormány nagyon hálátlan ve-
lünk szemben!" 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

éleit! 
ELOFIZETESET RENDEZZE 

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁRÓL! 

ÉRVEINK: Egyszerit 
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mert nemcsak bankjában adhat megbízást, hanem címünkre visszaküldve a mellékelt nyomtatványon is 
(Délmagyarország Kiadó. Terjesztés. 6701 Szeged. Pl. 153.) 

mert nem keli a kézbesítőt várnia, elutazhat, nyugodtan pihenhet 
mert előfizetése automatikusan megújul 

mert így 2005-ben is a tavalyi árat fizeti* 

mert biztosan nem marad le egyetlen játékunkról, sorsolásunkról sem 
mert ha március 31-ig elküldi nekünk felhatalmazását, az április 4-i sorsolásunkon Ön is megnyerheti a lakossági folyószámláról 
fizető olvasóink közt kisorsolt Thomson házimozirendszer vagy az 5 Sharp DVD-lejátszó egyikét 

*Az előfizetési díj összegéből adott havi 100 Ft kedvezmény, ami a Délmagyarország és 
a Délvi lág 2004-es árának felel meg. 

Az átfutási idő kb. 40-50 nap. 

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE 

1. BANKSZÁMLA-TULAJDONOS ADATAI: 

Bankszámla-tulajdonos neve: 
* 

Bankszámla-tulajdonos címe: 

Bankszámlaszáma: 

2. JOGOSULT ADATAI: 

Jogosult neve: Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó 

Jogosult azonosítója: A11409393T208 

3. ELŐFIZETŐ ADATAI: 

Fogyasztó (előfizető) neve: : 

Fogyasztó (előfizető) címe: 

Fogyasztó (előfizető) azonosítója a jogosultnál*: 

5. MEGBÍZÁS JELLEGE: eredeti 
megszüntetés 
módosítás 

*az előfizetési számlán található hatjegyű azonosító 
4. TELJESÍTÉS ADATAI: 

Érvényesség kezdete: 2005. március. 1. 

vége: Teljesítés felső értékhatára: 

azaz Ft 

a) érvényesség vége módosítás 
b) teljesítés felső értékhatárának 

módosítása 
c) a és b együttes módosítása 

6. NYILATKOZAT 
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a 

bankot arra, hogy 
a fentebb megjelölt jogosultat az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és 
bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján - megbízásom 
keretei közt - megterhelje. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfo-
gadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és 
annak okáról a beszedésre jogosulttól a fogyasztó kap értesítést. 

Kelt: 


