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8 az egyik tintatartót i«, de ezeket a tárgyakat 
még ideiében e vették tele. Időközben a karzi-
tot nsgy zajongás közepett kiürítették. A kom-
munista képvise'ök ben marid tak a teremben 
s szivarra vagy cigarettára gyulloltik. A fo'yo-
sőkon él a sijókarzatok előtt még bosszú 
ideig zijongtik a kommuniiták és munksnél-

kű'iek, akik szidaimakkii árasztották el a Ho-
benzolle neke'. 

Fétóra mulvi Bartel elnök ismét megnyitó tta 
az ülést. Amikor Ealk demokrata képviselő to-
vább akarta folytatni jelen'ésénak előterjeszté-
sét. a kommuniiták megint zajongani kezdtek 
s félbeszakítottuk a siónokot. 

Megalakult a z uj c s e h kormány. 
(Budapesti iudósiióak telefonjelentéte.) Prá-

gából jelentik: Ma délben véglegesen megala-
kult a i uj cseb kormány, melynek tagjai ma 
Svthla miniszterelnök vezetésivel Nagytipol-
ciányba utaztak, hogy Massaryk elnök kezébe 
letegyék az eskflt. A kormánynak 9 o yan tagja 

van, akik politikai pfrtok faij i i . PirtonkivBI 5 
van: Benes kűfűgfmiaiszter, Czerny belügy-
miniszter, Eaglhch pénzagyminiszter, Pit$u\ka 
kereskedelemügyi minísster és Killay felvidéki 
miniszter. 

Rövidemen megszervezik a azegedi városi zenekart 
(A Délmagyarország munkatársitól.) A sze-

gedi városházán végre eglszea komolyan fog-
lalkoznak egy légi kulíuráíis hiáay pótlásának, 
a vároii zsnekar megsiervezésének gondolatá-
val. A gondolatot — a jelek szerint — az 
•ddigi 8ziablsi válságok érlelik, de hatalmas 
lökést adott a tervnek az is, hogy bizonyos 
ünnepé yei alkalmakkor, aasikor a város disz* 
előidist kíván rendeztetni a szinhizban, igen 
nagy nehézségekbe ütközik a zenekar meg-
szerzése, illetve biztosítási. 

A polgármnstsr, — értesültünk szerint — 
a szittházkérdéi végleges megoldási után 
nyomban megteszi n szűkséjes intézkedéseket 
ebben az irányban is. Talán már a tövő héten 
hiiottsSgot alakit a zeneszakérlőkből, ezzel a 

bizottsággal kiszitteti el a városi zenekar ter-
vezetét es a tervezet alapján azonnal meg is 
keidik a városi zenekar űscgizervezéiéi. A tere 
az, bogy a város egy busz negyven tagu 
állandó zenekart szervezne a filharmónikusoi 
bevonásival Beszerezné a szükségei hang-
szereket, kotlákat és felszerelést, gondoskodni 
állandó dirigensről Ezt a zenekart átengedné a 
színháznak ir, amely így nagy gondtól és a 
katonazenekarok alkalmazásival járó állandó 
bizonytalanságtól szabadulni meg. Feihuztiál-
nik a zenekart az cgjhtzi siertartáioknál is. 

A bizottság átliiólag már a j9v5 héten összeül 
és igy reméibiiő, hogy a terv hamarosan a 
megvalósulás stádiumába jut. 

Viharos tárgyalás után kiigazította 
Makó képviselőtestülete a virilis névjegyzéket. 

(A Délmagyarország makói munkatársától.) 
A tegnapi vaiosi közgyűlés napirendjén szerepelt 
az 1927. évi virilis névjegyzék is, melyet a köz-
gyűlés a törvény rendelkezésének megfelelően 24 
órás közbevető határidő után, ma déletőtt vett tár-
gyalás alá. A kiküldött bizottság által CSizeáliitott 
névjegyzéktervezeten a következő módoaitásokat 
ajánlotta a tanács és az állandó választmány: 

Pótlólag felvenni ajánlotta a névjegyzék 77 ik 
tétele alatt ösv. Leipnik Sándornál, aki 607 arany-
korona adót fizet éa tévesen hagyták fel a név-
jegrzéktervezetből, továbbá a 84 ik tételszám alalt 
Pongrácz Sándort, aki az adóhivatal jelentésével 
igazolta, hogy 561 aranykorona adót fizet és igy 
a névjegyzékbe felveendő. Ellenben kihagyni Java-
solja a 47 ik tételszám alatt felvett Mandl Zsig-
mondot és az ilymódon helyesbített névjegyzékben 
dr. Holler György szerepelne a 100 ik tételszám 
alatt. 

Papp József heves támadást intézett a tanácsi 
javaslat ellen és azt vitatta, hogy a közgyűlésnek 
a bizottság által összeállított névjegyzéket kell vál-
tozatlanul elfogadnia, akinek panasza van eiiene, 
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Meghívás me l lőzé séve l 
pályázni utján töltik b e a s z e g e d i egyeti 

nőgyógyásza t i t a n s z é k é t . 
Lovrlch tanár nam fogadta «1 a meghívást. 

nyújtson be felebbesést. 
Hosszú és szenvedélyes vita után, melynek so-

rán rámutaltak arra, hogy Papp József kívánsága 
ellenkezik a tőrrénnyel, végre is 30 szavazattal 18 
ellenében a tanács javaslata szerint kiigazították 
a névjegyzéket. Est a névjegyzéket most 15 napon 
belül közszemlére teszi ki a város és a meghirde-
téstől számiiott további 15 napon belül teiebbezni 
lehet eiiene a vármegye alispánjához. Felebbezést 
csak érdekeltek nyújthatnak be és a felebbezé 
seknek nincs halasztó hatályuk. Ugyancsak 15 
napon belül tartoznak bejelenteni a virilis joggal 
rendelkező nagykorú nők és a jogi személyek, 
hogy kit biznak meg képviseletükkel a közgyűlé-
sen. Ugyanezen határidőn batüi keli nyilatkozniok 
a virilis joggal biró választott képviselőtestületi 
tagoknak is, hogy melyik mandátumot tartják meg. 
Azok a virilis jogú városi képviselők, akik hiva-
talból tagjai a képviselőtestületnek, virilis jogukat 
nem gyakorolhatják. A felszabaduló virilis tagsá-
gokra a póttagokat hívják be adljak nagyságának 
sorrendjében. Póttagokul a legtösb adót fizetők 
lajstromában dr. Holler György után következő 
husz adófizetőt jelölte ki a bizottság. 

(A DHmtgyarorsiág munkatársitól,) Dr. 
Kulinyi Pál távoiésivil, akit — mint ismeretes 
— a budapesti egyetea nőgyégyissali tan-
székére neveztek ki, a izegedi egyetem nő 
gyégyáisiti t insiéüs megüresedett. A szegedi 
egyetem orvosi karának, noha egy évre joga 
volna halysttei tanárt magbizni n tinizék veze-
tésével, nem élt jogával é l a vezetésre csak 
idsigltms megbízást adott dr. Kutez Andor 
adjunklus magántanárnak. A nagyfontosságú 
tanszék belőliese igy véglegesei mig nem 
történt meg, pedig as egvetemi építkezésekkel 
kapcsolatban a felépítendő uj nőgyógyászati 
klinika tervei mir kisztn vannak és az uj 
vezető tanárra vár as a feladat, hogy a nő-
gyógyászati kliniks tervrajzát revízió alá vegye 
és megtegye rá megjegyzéseit. 

As egyetem orvosi kara a legelső tervek 
szerint ugy határozott, hogy a tanszéket pályá-
zat kiirisa nélkül, meghívással öltik be. Akar 
egyöntetű bizalma dr. Lovrlch Jízsaf, a buda-
pesti bábaképző vezetője t i l t irányult, aki 
azoabin elhárította magátil a megtisztelő meg-
hívást. As egre em orvoii karának igy nem 
maradt más hitre, mint a pályázst kiírásé. 

A pályá tatokat a köiclídöben írja ki az 
egyetem. A pályázat kiirátá'ól a megválasztásig 
azonbin még bosszú idő log eltelni, mart a 

választás megejtéie hosszsdilmis előmunkála-
tokat kivin. A pilyázati kérelaek beérkezése 
után a kar bizottságot küld ki a pályáxók kép-
zeitségén*k telülbiríiatira. A bizoltsig vfgzett 
munkájáról jelentést tesz a karnak, amely azután 
megejti a |e elíseket. Az eiedményl végső el-
bírálásra felküldik a kultuszminisztériumba, ahol 
a jelöltek közül kinevezik az uj vizstő t intr t . 

Az egyelem orvosi karához közelálló körök 
mii a legpontosabban tudni vélik, hogy kik 
pályáznak a szegedi egyetem megüresedett 
nőgyógyászsti tanszékére. A pályázók nagy 
számából arra lehet következtetni, hogy n 
katedra elnyerésére eddig még n i n tapasztalt 
mgy hirc fog kifejlődni. 

A jelöltek között ehőiorbin emlegetik 

dr. Levrlch Józsefet 
a budapesti bábaképző főorvosát, aki azonban 
nem akar Szegedre jinni. Hívei azonban re-
mélik, hogy az ulolié pillanatokban megfon-
dolji magit és mégit biadjs pályázatát. 

A pályázók kőiül komoly aspiráns 

dr. Kaatt Andor 
egy ele ni migántanár, a szegedi klinika (een-
legi vezetője. Kiváló operatőr, aki figyelemre-
mélté tudományos munkákkal rendelkezik. 

Dr. Btrecz János, 
a Tóth-klinika adjunktus*. Elismert klinikus és 
operatőr. Nagy eséllyel pályáiik s szegedi tan* 
székre 

dr. Fekete Sándor, 
a polykliniks főorvosa. Tudományos munkái 
érlékeiek, operáció-készsége azonban még 
gyakorlatra szorul. 

Dr, Wiadisch Őáin 
magántanáraik, aki a Magyar Orvoiok N i n -
ze i Egyesületének alelnöke. Szülészeti osztályt 
még nem vezetett és amellett polílikiilag is 
exponáltnak tirtj tk. 

Dr. Maniteld Giza 
budipesti közkórházi főorvos mögött nagy tu-
dományos mult áll. Siemélye azonban nem 
izimpatikui a ssegedi orvoii kar e őtt. 

Dr. Frigyes \y fizssf 
egyeiemi magánlanár, a B skála-téri szülészeti 
osztály főorvosa, elismeri nőgyógyász. Nigy 
pnxisa miatt azonban csak ugy jönne le Sze-
gedre, ba nem kellene itt lakni es esik alkal-
milag tartózkodna Szegeden. 

Dr. Leheczky Semmelweiss Kálmáa 
nemrégiben iett magántanár/ Fő'eg azért nem 
jöhet komolyan szób), mert legerősebb hsreosn 
volt a szegedi egyetem megssBntetisinek. 

Dr. Vári Bila 
egyeiemi megánlanársiga pedig folyamatban 
van. Tudományoi és operativ képessége még 
csak kevesek előtt ismert. 

Szegcdi beavatott körök véleménye szerint 
mások nem is pilyáznak a megüresedett tan-
székre éi igy a fentiek közül keresendő a sze-
gedi női klinika uj vezetője. 
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Kőzápor a japán igazságügy-
miniszter ellen. 

Tokió, okóber 12. Yagi jspin igazságügy-
miniszter! az uccán töbö suhanc megtámadta 
és hatalmas kőzáport zuditott rá. Az igazság-
ügyminisxiert a vállán több kődobás érte, ugy, 
hogy kórházba kellett szállítani. 

Az esküdtek nem tudtak dönteni 
az amerikai nagy pörben. 

Newyork, október 12. Daugherty volt igaz-
ságűgyminiszter bünpörében, akit azzal vádol-
tak, hogy a bá tom idején az Amerikában z í r 
»lá vett ellenséges vagyonok kezelése körül 
vagyont harácsolt össze, az esküdtszik nem 
tudott egyhangú verdiktet hozni. A törvényszék 
elnöke ezért eboc látóit a az esküdteket és be-
fejezettnsk nyilvánította a i e járási, mivel csak 
ejyhangu verdikt alapján lehetett volm itéleiet 
hozni. 

Megkezdték 
a vásárhelyi „Futura" hitele-

zőinek kifizetését. 
(A Délmagyarország htámezövásárhelyi mun-

katársától.) Tudvalevő, hogy a vásárhelyi „Futura" 
is a csőd szelére jutott. A bukás, természetesen 
itt is a kisemberek százait érte. 

A mentést, amennyire lehetett, nyomban meg-
kezdték. Először száz, majd hetvenöt és végül 
ötven százalékos kielégítésben egyeztek meg. Most 
tehát az a helyzet, hogy a hitelelöket, akiknek 
száma közel négyszáz, a budapesti Löfler-ctg 
fizeti ki háromszázharmincezer koronás búzaár 
alapon. Minden hitelező megkapja befizetett tőké-
jének ötven százalékát. 

A hitelezők kielégítését tegnap kezáték meg és 
már az első napon tiz vagon buza értékét fizették 
vissza. Ma, bár hetipiacos nao volt, jóval keve-
sebb hitelező jelentkezett. Ma négy éa fél vagon 
búzát, vagyis 130 milliót fizettek ki, a tegnapi 330 
millióval szemben. 

A kiűzetés még nyolc napig fog tartani, érde-
kűk tehát a hitelezőanek, hogy ezalatt az idő alatt 
jelentkezzenek a pénzükért, mert azután már igen 
késedelmes leaz a kifizetés, mivel csak havonta 
egyszer jöi le Budapestről a mesbirott. 

Elsőrendű 680 

sár-éshócipők 
megérkeztek l 

Tartósságban, 
minőségben, árban 
felülmúlhatatlanok 

Angol harisnyáink szenzációt keltenek. 


