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Altalános kSztisztviselő-sztrájk készül 
Ausztriában. 

{Budapesti tudósítónk ieUfonjelentése.) Bécs-
ből {elemik i A Köztisztviselők Országos Szö-
vetségének végrehajtó bizottaága ma ismét 
megkísérelte » egyezkedési tárgyalások foly-
tatását. A végrehaj ó bizottság tagjai azonban 
nem jutottak Rmek kancellár elé, mire este 
táviratilag utasították az egyes tartományok 
köztisztviselői szervezetei*, bogy legyenek ké-
szenlétben, mert n* úItaláé os sztrájk bármely 

percben kezdetét veteti. 
A sztrájk kitéréséről a központi végrehajtó 

bizottság táviratilag fogja érfesiteni a szerveze-
teket. Ez abban az esetoen következik be, ha 
holnap nem sikerfii a kormánnyal megegye-
zésre jutni. A helyzet komoly ságara való tekin-
tettel azonban még egy utolsó kísérletet tesz-
nek, hogy » kormányt a köz isztvlselői bérkö-
vetelések elfogadására b'rják. 

Ünnepélyesen Istatték a klinika alapkövét, 
díszdoktorrá avatták gréf Klebalsbergst. 

A kormányzó második napja Szegeden. — Horthy Miklós váratlanul kitün-
tette Somogyi polgármestert. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tulaj-
donképeni ünnepségek, amelyeket a "kormányzó 
hétfői fogadtatása, a telepi iskolák felavatása, a 
színházi díszelőadás és a város által rendezett 
bankett vezetett be, kedden zajlottak le. Kedden 
került sor az egyetemi építkezések alapkövének 
ünneptlyes letételére és Klebzlsbirg Kanő gróf 
kultuszminiszter houoris causa díszdoktorrá ava 
fására, valamint a bikisi árvizveszedelem elhárí-
tásánál érdemeket szerzett katonát ünnepélyes ki 
tüntetésére. 

Az időjárás rendkívül kedvezett. A kimélyült októ-
beri ég végtelen kékségét egyetlen felböloszlány sem 
szakitotla meg, a nap forrón, vakifőan ontotta suga-
rait a földre, a rozsdásodó filombok mozdulatla-
nul, méltóságteljesen várták az őszi agóniát. Min-
den programszerűen történt isiiét, szinte másod-
percnyi pontossággal. A rendezés komplikált gé-
pezete kifogástalanul működött, sehol semmi zavaró 
momentum. 

A reggeli üdvözlés . 
A kormányzó éi izükebb kitérele, valamint 

Klebeltberg Kunó gróf a Tarán- vonalon töiiöile 
az éjszakát. A p 33 pás különvonatot az éj 
folyamán kilolatlák a Tiszipályandvar fölötti 
töltéire éi cssk reggel vontatták vissza a 
sssmélypályiudvar éttermi bejárata elé, ahol 
már jóval kilenc óra előtt összegyűltek a disz-
magyaros notabilitások, az egyelem tanácsa és 
a szegedi helyőrség vezérkara, Pontosan ki'enc 
órakor szállt ki a kormányzó azalonkocsijából 
és fogadta a küldöttségek üdvözlését. Dr. Tóth 
Károly egyetemi rekior az efyeiemi tanícs 
nevében fe'kéríe az alapkőletéieli ünnepélyen 
való megjelenéars, majd bemulatla az államfő-
nek az egyetemi tanács tagjai', a dékánokat és 
prodékánokat. 

A kormányzó negyedtizig beszélgetett olt az 
állomás patronján as egyelem tanáraival, a 
kultuszminiszterrel és a város nolabilitásaival. 
Kilenc óra haas pstekor indult el az aulósor a 
pályaudvar előtti térségről a fellobogózott házak, 
az éljenző diákság aorfalai és az erős katonai 
és rendőri kordon között a Boidogasssony-
sugáruton és a Tiasa Lajoi-köruton keresztül a 
gyermekklinika telkéhaz. 

Azokba a kövekbe, amelyekből a s 
egyetem épül, kin és kOnnyek vannak 

beépitve. 
Itt az épülő falak, a hatalmas téglahsgyek 

és anyigiöaaegek között már tekintélyes ember-
tömeg várakozott, A rendet a rendőrség és a 
katonaaág tartotla fenn. 

Az épülő gyermekklinika falai közölt pálmák-
kal, szőnyegekkel és virágokkal felékesített 
díszsátor illeti, amely alatt hel?et foglalt a 
kormányzó és ízűkebbkörű kísérete. A kor-
mányzó Irőtmiizerfl székétől jobbra ült Jézsej 

királyi herceg és buiesi Janky Kocsárd hid-
seregfőparancsnok ős balra Klebelsberg Kunó 
gráf kultuszminiszter és Karafíláih Jenó, a 
nemzetgyűlés háznagya. 

A díszsátortól jobbra a kormányzó kisérele 
helyezkedett el, a táraföiakolák képviselői és a 
szegcdi egyetem tanácsa, Szemben a dísz-
sátorral a Szicbenyi-iéri korsóról odsvltt szék-
sorokon sz ünneplőbe öltözött nagyközönség 
helyezkedett el, az első sorokban a disz magya-
ros urak. Baifelé, az épületállványokon a da-
lárda várakozott és sz építkezésnél foglalkoz-
tatott munkássereg. 

Az alapkőlstételi ünnepélyt i dalárda Hiszek-
egye nyiiotfa meg, amelyet Csornák Elemir 
belvárosi kinlor vezényeli. 

Ezulán dr. Tilh K/roly rektor lépett a kor-
mányzó elé és engedélyt kért tőle as ünnepély 
megkezdésére, m»{d üdvdzöle a meg|sient 
méltóságokat, a tmfőiskolák, tudományos inté-
setek kép viselőit és a nagyközönsége'. 

— Az első szó, amely ezen a napon ajkamat elhagyja 
— mondotta a rektor —, szálljon az Ur zsámolyához, 
legyen a bálaadás szava, amiért nem hagyta el Erdély 
bujdosó egyetemét, legyen a könyörgés szava és kérjen 
áldást a szegedi egyetem számára. Ne legyen ez az 
ünnep csak a koporsó fölötti gyász és a bölcsö fölötti 
öröm kettős ünnepe, ha«em legyen az uj frigy kötés 
ünnepe is mert a mindenét vesztet! egyetem a mai 
napon uj frigyre lép. Feltolul telkemből a kérdés, hogy 
Erdély lelke mit érez most. Az előttünk elhömpölygö 
Tisza vizében a Szamos éB a Maros vízcseppjei, a 
székelyek és eidélyi magja ok könnyei azt suttogják a 
kolozsvári egyetemnek, hogy te cs k élj tovább, nevelj 
a hitben, a tudományban, a hazaszeretetben és azt is 
suttogják a habok, hogy ne felejtsetek. Azokba a 
kövekbe, amelyekből az uj egyetem épül fel, kin, köny-
nyek vannak beleépítve, de bele van építve az élniakarás 
lángja is és a nemzet jövőjében vetett hit ereje is. (Él-
jenzés.) Hallgassátok ti néma kövek a Maros, a Szamos 
és a Tisza vúcseppjeinek suttogását, üzenjétek a keletre 
szálló felhőkkel azt is, amit nekünk ma nem szabad 
elmondani. 

Szárnyaló íztvakkal mondott ezután a rektor 
köszönetet a kormányzónak, a kormánynak ás 
a város közönségének azért az áldozatkészsé-
géit, aasely most végiigei hajlékot ad a Ko-
lozsvárról azámflzöll eg; etemnek. 

— Ezen a mai nspon, itt as Ur szabad ege 
alatt — fejezte be beszédét a rektor —, a mi 
második esküvőnkön, uj fogadalmat teszünk t 
Fogadjak, bogy nevslnt fogjuk az ifjúságot, 
hitben, tudásban és a magyar hnza szeretett-
ben, mert nekünk csak székhelyünk változott 
meg, de lelkünk ugyanaz maradi. £ i fogadjuk, 
hogy Erdélyt, Kolozsvári feledni nem fogjuk 
soha. 

Minden nemzet annyit ér, 
amennyit kulturája, műveltsége nyom. 

A rektor mgybaiáiu és lelkes éljenzíssel fo-
gadott beszéde ulán a ditzmagyarba öltözött 
polgármester lépett a kormányzó elé és tartott 
nagyszabáau ünnepi beszédet. 

— Szeged város történetében örökké nevezetes marad 
ez a nap, — mondotta a megjelentek üdvözlése után —, 
amikor a kormányzó letesii a szegedi egyetem alap-
kövét. Az egyetem az általános, egyetemes emberre 
foglalkozik, aki Innen kikerül, magival kell vinnie az 
élet útjára egy nzgy palladiumot, a sziklaszilárd magyar 
jellemet. Aki ezt viszi magával, az életben mindig tisz-
teletben tartja a mások jogait. Csak az erőslelkü ember 
lehet az, aki kiáll mindent. Legyen ez alapkő a szilárd 
magyar jellem talpköve. 

— A paradicsomi végzetes fa nemcsak a jó, hanem 
a gonosz tudás fája is volt. Ez a végzetes különbség 
végigvonul az egész életen. A gonosz tudás ártalmas, 
csakis a jóttevő tudásból van hasma az emberiségnek, 

— Minden nemzet annyit ér, amennyit az örökigazság 
mérlegén kulturája, műveltsége nyom. Csak az a nem-
zet lenet minden nemietek között megálló, amely ezt az 
igazságot soha el nem felejti. A kulturát, a tudást, a 
hatalom fegyverével soha legyőzni nem lehet, itt höm-
pölyög etóuünk e Tisza. Valamikor régen nem voltak 
gátjai. Tiz kilométernyi széles medrében hömpölygött 
végig a magyar Alföldön és beláthatatlan területeket 
rabolt el az emberiségtől. De a tudás, az okosság 
gátak közé szorította és visszahódította tőle az emberi-
ség számára ezeket a hatalmas területeket. Ez a nem-
zetek sorsa is. Az ártalmas szenvedélyeket a nemzet 
kulturája szoríthatja csak gátak közé. Legyen ez az 
alapkő a magyar jövendő biztos talpköve. 

— Egy nemzet jövője a ntmzet szellemében rejtőzik. 
Ezt a nemzeti szellemet emeljük amikor a szegedi 
egyetem felépítése által a magyar tudománynak oj 
templomot emelünk. Hazámnak kérem a legnagyobb 

a jót, amikor azt kérem, hogy a magyar tudományoknak 
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Harmincezer magyar gyermek halála. 
A polgármester nsgy tapssal és éijenzéssel 

fogadott beszéde után Klebelsberg Knnó gróf 
kulluizminiasler tartott beszédet, 

— Az op imizmtts z poiiliksi élet oxigénje 
— mondotta —. Ki képviseli a magyar jövőt, 
ba nem a magyar gyermek ? A magyar gyer-
mekek sorában bizony nagy puszlitist vitt vég-
hez a cseciemő- és a gyermekhalandóság, 

Szegeden száz élveszületett közül 
tizenhat csecsemő hal meg, Cson-
grád vármegye területén tizenhét. 
Hollandiában, amelynek ugyanannyi 
a lakosa, mint Magyarországnak, 
nyolcezerre szorították le a csecse-
jnőhalandóaágot akkor, amikor ná-
lunk harmtncnyolcezer csecsemő hat 
meg, tehát harmincezer magyar 
ember életét lehet és keli meg-

mentenünk. 
— A magyar kulinazRtiniszíer a magyar gyer-

mek Minisztere. Nem félellen, hogy as egyetem 

alapkövének letételével éppen egy gyermek-
klinika alapkövét tetlflk le. Ili moat nemcsak 
egy gyermekkórház épül, hanem főiskola Is, 
amely orvoaokat nevei a Magyar gyermek szá-
mára. Még ebben as évben megkezdődik a nő-
gyógyászati klinika építése is, amsly a magyar 
anya iskolája lesz. 

— Amikor a kishitűek ládák, hogy as egye-
tem hajléktalanná vált és a magyar pénz meg-
indult a romlás utján, egyre hangossbban köve-
teljék a menekült egyetemek megszűnlstéaét. 
Miközben egyre bangosabbá vált a kishitűek 
lármái s, egymás után jöitsk a hirek: Szerbia 
uj egyetemeket létesit, Románia a tőlünk elveit 
kolozsvári és az osztrákoktól elveit csernovici 
egyelem fejlesztésére százötvenmillió aranyfran-
kot akar foidüani, Csehország Prágában o | 
fakultásokat állitolt fe>, hatalmas állani könyv-
iárat láteaitett, Pozaonyban uj elméleti intéselte] 
bővítette ki az egyetemet, as elszegényedett, 
lerongyolódott Oörögország uj egyetemei létesít 
Sja'onikiben; lelkemen átresgett akkor a féle-


