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Elsimul mm A d á m - a f f é r .

Makói hirsk.
A földreform makói vigrehajtása
mindeddig
A budapesti egyetem orvosi fakultásának küldöttsége a kultuizminisiternél. nem
volt keresztülvihető, mert Makón nem
Az Egyetemi Kör kiáltványa ax ifjúsághoz.
akadt kisajátítható fö'dterület a föfdigénylOk
számára. L«gu|abban sz a <«rv merüli fel, hogy
(Budapesti
tudósilónk telefonjelentise,) A relmét látja.
— A miniszter válassibin rámutatott arrs, a Nákó féte ursdalomnak Kiazombor alatt elbudapesti tudományegyetem Ádám-affér|e, a hivatalos fórumok előtt végre elindult azon as hogy Magyarországon ez egyelem! autonómia busódé részé', az eterhbldas Sándormajort foguton, amtlv — a (elek sárint — a bé- nem tirviayen, hanem rigl gyakorlaton alap- ják kormánysetitséggel a makói földigénylök
kés megoldáshoz vezet. A Pázmány PéteMu- szik és a precedens sklák egész sorál tátts a ssámára megsserezni és az igényjogosultsk
dományegyetem
orvoskari professzorai d r . küldöttség elé, amely sserint a katedrák égisz közt szítosztani. A fö dmivelésügvi miniszter
Teilyeiniciky Kálmán dékán vezetésével pén- sora litesil a korok meghallgatása uilkBI, sőt megbízásából ma Makóra érkezett Szemes Andor
teken úétben kü dö.ltégileg Jelentek meg gróf egyenesen akarata ellenire. Majd felhivta a kül- gazdasági felügyeld a birtok megtekintésére,
Klebelsberg Kncó kultuszminiszternél, hogv át- döttség figyelmét arra, hogy a porosz egyete- aki holnap reggel Qorcsa Péter vároai főjegvző
adják a kar tiltakozó határozatát Ádám Lajos meken, az egyetemi autonómia kfasszikus ha- és az é deleltek me&bzoitai kíséretében Kiszájában is, a karok Jelilise nem t»bb, mint jonborra megy át a sándormajori földek megegyetemi tanárrá történt kinevezése ellen.
A küldöttség fogadáia zárt ajtók mögött tör- egyszeri tnálkáeli it korántsem a mtntizlert tekintésére.
tént és arró a sajtóiroda adott ki hivatalos kiteleső kandidicli.
Csanád vármegye szinügyi bizottsága ma dél— A miniszter rámutatott arra, hogy Ádám előtt ülést tartott Hervay István nyugalmazott
nyilatkozatot, amely többek köiött a követkeprofesszort a budapesti egyetem magántanár- alispán elnöklete <latf. A bizottság tárgyalás
zőket mondja:
— A budapesti egyetem orvosi karának egy kint habilitálta is ezzel tudomáayos fdkiszilt- alá velte Kiss Árpád szinigazgató kérelmét,
18 tagu kfildöttsége jelent meg ma délelőtt ségit honorálta. A detreeenl egyetem pedig a hogy a szinház fentartási alapjára fizetendő
Klebelsberg Kunó gróf kul uszminiszter előtt sesiszett tanszik rendes tanárává óhajtotta százslékokból származó, mintegy 7 millió koés as Adám Lajos professzor kinevezésével megnyerni.
ronát kitevő, mult szeaonbeli hátrslékát engedkapcsolatosan lojális hangon negszeikeszfett
— Kölcsönös Islvilágosilás után olyan han- lék el. A bizottság srra való fskinteltel, hogy
memorandumot nyújtott át, amelyben tiltakozott gulat fejlődéit kl, amely az igyaek normális sz igazgató a jelenlegi szezonbsn pontosan
Ádám professzor kinevezése ellen, miulán ebben mederben való további ktzelMI mindsn tekin- eleget tett fizetési kötelezettségének, elengedte
a tényben a maga részéről az autonómia sé- tetben blztositjo.
s tavalyi hátralékot. Elhatározták továbbá, hogy
szeptember 28-án a színház lentartási alapja
javára rendes előadást a szinház, mely alkalom„Az egyetemi ifjúság nem eladó!"
mal a Piros bugyelláris fog szlnrekarülnf.
Budapest, szeptember 17. Az Egyed n i Kör komoly munka, az egyetemi élet megteremtéséKiminytüz ütött ki ma déli egy őrakor Benczi
kiáltvinnyai fordul az egyetemi ifjúsághoz, nek ideje — igy szót a kiáltvány — , a napi
Sándor
mészáros Dugonici-ucca 8. számú háamelyben komoly munkára szólifjs fel as ifjú- gondokkal küldő ifjúság közé lelkiismeretien
ságot. A kiáltvány — melyei a Csaba Bajtársi izgatók politikai Jelszavakat dobiak pirtcilok- zában. Mire a tűzoltóság odaéri, a házbeliek
Egyetület helyiségében ragasztottak ki — be- bil. Az egyetemi ifjúság nem eladó is fililte már eloltották a tüzet.
jelenti, hogy az Egyetemi Kör újra kibontja áll a pártlorzialkoddanak.
— Bécsben 30 embert letartóztatlak köztöbb mint félszázados mullu lobogóját és felA feltünéat kellő kiáltvány! az egyetemi iijuerkölcsbe ütköző filmek készítése mlstt. Bécsi
hívja az ifjúságot a csatlakozást?. Elérkezett a ság osztatlan helyesléssel fogadta.
jelentés szerint az ottani rendőrség széleskörű
i »isas
nyomozást folytat színészek és ssinésznők ellen, akik közerkölcsbe űtközS filmek felvételénél működtek közre. A filmeket egy Moor Lalos nevű ember készítette, aki Magyarországon
is el akarta azokat helyezni. Moor Lajossal
/|Q
Szombat.
Róm. kat. Protáz és Jác. Procsát sz istentiszteleten dr. Gaál Endre kuilur- együtt eddig több mint harminc letartóztatás
/ I O J testáns
Titusz.
Nap kel 5 űra 40 jzeaátor képviseli.
történt.
perekor, nyugszik
18 óra 08 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva u. e. 10—12-ig.
—• Elkészültek a fogadalmi templom kapu— Nurmi B lesben. Bécsből jelentik: VasárEgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
dombormüveinek rajiai. Foerk Ernő műegye- nap a Hohewartén az Alsóausstria és Sopron
ayitva d. e. 8-1-ig, d. u. 3-7-ig.
temi tanár, a fogadalmi templom építője, péntek közőtii, majd Ausztria és Magyarország kö
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak t
délelő t megjelt nt a polgármesternél és bemu- zölti válogatott mérkőzés ulán futóverseny less,
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (teleton 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre j tat a a templom kapujára tervezett domborművek
raclven Nurmi, a finn világbajnok, 3000 vag
Oíxella tér 5 (telefon 819). Moldvány Lajos Újszeged
rajzait. A rajaok különböző bibliai jeleneteket 5000 méteren mérkőzik a legjobb osztrák futók
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Sziliért sugárut 11.
ábrázolnak. A domborművek igy most rövide- kai, akiknsk jelentékeny előnyt ad. Nurmi
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.
sen
elkészülhetnek.
A Délmagyarorsság bécsi szerkesztősége: Wien, IL,
szombsion délben érkezik Bécsbe.
Vabontrasse 7. (Wr. Auslandskoriespondenz).Telefoni
— Több napig eliart a azeptembari köz— A hannoveri tífuszjárvány. Hannoverből
10—r -22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési
gyűlés. Szeged város törvényhatósági bizottsá- Mentik: A halálos kimenetelű tifuszeseiek száma
képviselet Ausztria részére: Wien, I., Wildpretmarkt 1.
gának közgyűlését szeptember 29-ére tűzte ki 40 re emelkedett.
(Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefon: gerie 62—5—95.
a főispán. A közgyűlés tárgysorozata olyan bő,
Zwlcfcl-kötődé árui jók és olcsók. Sieged, Festő u. 4
hogy a közgyűlés előteláibatűlag több napig
A cseh parlamenti többség. eltart.
V y b n a l e k Perenc zeneakadémiai hallgató
(Budapesti iudisitónk ielejonjelentiu.) Prágából jelentik: SvaAia cseh miniszterelnök meg- zongoraórákat ad. Jelentkezni Szeged, Báró
kezdte tárgyalásait as u| parlamenti többség Jósika ucca 14, d. u. 3—6-ig.
megteremtése ügyében. A német és cseh agrár— Nyolcszáz hold földje lesz a szegedi
pártok között az elvi kórdésekbsn már litrejitt káptalannak. A város — mint ismeretei —
e megegyezis és igy megvan as alapja egy négyszáz hold földet ajánlott fel a kanonoki
csek—nimel kormány koalíciónak.
fsidek céljaira. A később kinevezendő négy
kanonoknak s város négyszáz hold földjébe x
_ _
Parkett beeresztő K 14.000
a püspök még négyszáz holdst ajándékoz, ugy,
Kivégezték
hogy a káptalannak nyolcszáz hold terjedelmű
töldje lesz.
Walenzó tábornokot.
S Z E S Z
450
minden foltot eltüntet, újjá tisztit
A Kereskedők Szövetségének akciója
Pária, szeptember 17. Mint as egyik tudó- as ftzlethelylaégak világítási egységéraiHteienként K 1 2 . O O O
literenként
sító iroda Newyorkbél jelenti > a nikaragnai nak leasállltása iránt. Az üzlethelyiségek
Szeged,
elnök parancsára
Walenzó
tábornokot, a
Károly i ucca JÓNÁS lesíéküzleiében
és villsnyvilágitásának egységárait,
veracruzi haderők
parancsnokát hasaáruiás légszeszmelyek a békebeli viszonylatban is lulmsgssmiatt kivégezték.
^
nak jelentkeznek, a kereskedőtársadalom már
Ottománok, matracok, kárpitosmunkák,
hosszú idő óts sérelmezi. A Szövetség ennek
uriszobák, mokett és bőrgarnitúrák
sürgős
leszállítása
iránt
mozgalmat
indított.
A
Elhalasztották
Szövetség ugyancsak foglalkozni kiván a keresaz Atlanti Óceán átrepülését. kedelmi érdekképviselet szempontjából a törSzeged, Bástya ucca 9, Kass-kávéházzal
Newyork,
szeptember 17. Fenek francia vényhatósági bizottság felfrissítésének tárgyával
szemben. Teieton
367
Készpénzárban részletfizetésre is.
pilótának tegnap kellett volna startolnia as At- is. A Kereskedők Siöveiségének nagytanácsa
mindkét
fontos
ügyben
folyó
évi
szeptember
hó
lanti Óceán áirepatisihez.
Fonck gépe már
utrakészen állott, az utolsó pillanatban azon- 19. napján, vasárnap délelőtt 10 órakor a Lloyd
ban a pilóta a benzintartályon kisebb sirBlist Társulat helyiségében ülést tart, melyre a tagjait
M E G N Y Í L T
««
fedezett fel, mire az indulást bizonytalan időre ezúttal hívja meg az Elnökség.
elhalasztotta.
— Halálozás. Fabrilzkv József, a mohácsi
Általános Takarékpénztár R.-T. évlitedeken át
és papirfeldolgozó vállalat
— Istentisztelet Koasuth Lajos születésének volt vezétigazgatfija, hosszas szenvedés után,
Szeged, PUspöR u c c a 11.
Telefon 13-70.
évfordulóján. Szeptember 19-én, Kosiuth La- 82 éves korábaÜ, Szegeden elhunyt.
Mindennemű
könyvkötő
munkák
u. m.: üzleti
jos szüle ésének évfordulója alkalmából, az
könyvek, irodalmi
és iskola-kötések,
kartotékot
doboA legszebb harisnyák, szalagok, csipkék
zok és mindennemű
szakmába
vágó munka a tegevangélikus egyház istentiszteletet tart, amelyre legolcsóbban Bittancsnál, Szeged, Qizella tér 8
jutányosabban
és leggyorsabban
készül.
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a város hatóságát is meghivla. A város laná* Telefon 654.
m

Hirtik

«

„Szegedi Panoptikum"
megjelenik október l-én.

PHRKETTISZTITÓ

Mfllkoffer Altért kárpitosnál

a Fortuna könyvkötészet
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