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A tzigtdi ciyttfin ifjúsága tanulni akar 
és nmm verekedni. 

A rektor nyílatkosata. — A bajtársi szervezetek függetlenak a központtól. 
(4 Dilmagysrorsxóg munkaláraátöl.) A Dtl-

magyarorszdg wsi számában baszá vsoiiuak 
azokról a ké«ő esti órikban elterjedt és épp«n 
ezért keilóképpen tse^ ellersCmöeíő hírekről, 
amelyek arról szóltak, hogy a siefedi egyetem 
hallgatóinak egy kis löredéke állitélíg akciói 
indítóit, hogy a fővárosi egyetemi zavargásokat 
a szegedi egyetemen is mejthonoiiiSíSk. A hirt 
tes raészrssen fentartásial közöl ük, szerdán 
délelőtt pedig kérdést intizfOnk ebben u agy-
ben dr, Tóth Károly egyetemi rektorhoz, aki 
érdeklődésűnkre a követkeiékcl mondotia: 

— kt egész birböl egysUes sxó nm igaz. 
A szegedi egyetrmen teljes a csend, a nyuga-
lom és a béke. Ili sem a híztuk rendtavard« 
sok, szó sem Fehet igazoltatásokról, vagy vere-
kedésekről. A mi if.utágunk komoly és nyu-
godt, tanulni akar és nem politizálni. í s s é l e m , 
szó sem tehet nálunk rendzavarásokról, dg ba 
mégis történnének kísérletek, azokat az egye-
temi hatóság mir gyökeiében elfojtaná. 

Felkerestük ebben az Űgybin Cteme Jinos 
szigorló orvost, as orvostanhallgatók „Csaöa" 

• a s s a n f « R m m G 8 x a £ m » a 

bajtársi szövetségének főiitkárit, a l i a követ-
kezőket mondotta: 

— A szegedi egyetem bajtársi szövetségei 
a pesti eseményekkel nincsenek semmiféle kap* 
cmirnbin, éppen ugy, mint ahogyan a tamil-
ban se a voltak. Ml teljesen különállóknak, 
függetleneknek érezzük magunkat és semmi 
közünk rincs sem az Ádám-űgyhöz, se»prdig 
ahhoz, hogy a lővirosi szervezetek milyen 
mozga'makat indítanak. Ami a verekedésekről 
szóld híreket illeti, kijelentem, hogy koholmány 
az egész, amelynek remmiféle komoly alapja 
nincs. A szegcdi egyelem bajtársi szövetségei 
a lehelő leghatározoitabban tiltakoznak as ellen 
a fellevés ellen, hoiy tüntetéseket, verekedése-
ket készítenének elő és garantálják, bogy ilyen 
incidensek éppen ugy nem fordultainak elő a 
Jövőben sem a szegedi egyetemen, mint ahogy 
» múltban sem fordultak elő. A pisit szerve-
zetekkel semmiféle összeköttetésünk nincs, amii 
mi s e « biionyit Jobban, mint az, hogy azé a 
hir pesti rendelkezési sem teljesítettük, emelt-
nek érielmében aktóber kilencedikén ttllakazé 
nggygyülisl kellett volna tartanunk. 

Ütagkezdődik Szegeden 
az általános kereseti adá reviziéja. 

A pénxtigyminísztfra*fe adó revíziót rendülő intézkedést leéihezett 
a Kereskedők S z ö v e t s é g é h e z . 

(4 Déimagyarország munkatársitól.) A pénz-
Bgyigazgatéslg tegnap kézbesítette ki végzéaéi 
a Kereskedők Szőve ségéaek, amelynek értel-
miében a pénzügyminiszter elrendelte Szeged 
város 1926. évi általános kereseti adójának első-
fokú kivitése körűi mu'atkoió sérwmek kikü-
szöbölését és ezen céloól az egyes érdekelt-
ségek által kijelölt szakértők véleményének 
meghallgatását. A kereskedői adóinak hatyasb-
bitésével dr. Kádár István ssegedi pétzagyi 
tanácsost bízták meg, aki sorrendben fo f j s az 
egyes szakmák sérelmeit á!«i sgfclni. A pénz 
flgyigizgatóság felkélte a Kereskedők Szövet* 
ségét, hogy minden szakmábál a helyi viizo-
nyokkal ismerős és kellő tárgyilagossággal ren-
delkező 2 - 3 szakértői JetolJön ki és ezek 
neveit közölje a péniflgyígazgatésággal. 

A Kereskedők Szövetsége foly* hő 22 én 

pfn'eken esle félbélkor a LIo/d-Táriulst helyi-
ségében fog a pénzügyigazgatásig átiratának 
tárgyában halározní. A te j r s adóreviziől a 
kereikedő osztály örömmel fidvözi, mert két-
ségtelen, hogy a becslés utján törént adó 
kivetéseknél au'yos bibik és sérelmek történ-
lek. A teljes adórevizió ezen keretek közölt 
üdvös eredménnyel is fog Járni. A kereskedő 
osstáty ez alkalommal is hangsúlyozza és nyo-
matéiosaa kifejezésre fogja Juna ni ama régi 
törvényes álláspontját, mely sierint mindazon 
kereskedők, akik szabályszerű üzleti könyveket 
vezaineir, az ezen üzleti könyvek alipjin készí-
tett mérleg- I s eredményszámában kimutatott 
njereaég alapján kívánna* sdóini. 

A szövetség elnöksége felkéri nagytanácsának 
tagjait, hogy a pénteki napon megtartandó érte-
kizle'en pontosan lelenjemk meg. 

Haláloa játék a kukoricamerzsolé géppel. 
A pajtások a kerekek közé lökték Bóuó Mihályt, aki azonnal meghalt. 
(4 Délmegyarorndg munkatársától,) Altó-

iinyárói szombaton délelőtt borzalmas szeren-
csétlenségről tettek lelentési a szegedi rendőr-
ségnek. Bózsó Mihály bároméves liuiyetmekei 
holtan találták az országút mellett. Fején mély 
vágóit stb volt Iái ható, ugy, hogy a Járókelők 
az első pillanatokban gyilkosságra gondoljak. 
Kéiőbb aiderűlt azonban, hogy Bózsó Mihálft 
játszadozás kézben érte a halálos sérüiés. A 
közelben ugyanis kukoiicamorztoló gép dolgo-
zott. Iit Játszadoztak a környék gyermekei, 
amikor az egyik gyermek Bózsó Mihályi o y 
szerencs Itlenüt lökte a gépre, hogy a kisgyer-
mek feje a gép szeges kereket köti került. A 
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A szinházQgy — a rendőrségen. 
„Addig nem megyek el Siegedről, m?g függő figyelmet nem rendezem*, — 

mondja Andor Zsigmond, 

kis gyermek azonnal meghall. 
A megrémült jiszadoxó gyerekek kis paj-

tásukat kiszedték a gép közBl és holileslét az 
orszigui mellett elrejtették. A holttestre itt 
akadtak rá a Járókelők. A megiidult rendőri 
nyomozás a megejtett kihallgatások után ki-
derítet e a szerencsétlenség körülményeit és 
megáUapitoita azt is, hogy a szerencsétlenéi 
Járt Bózsó Mihályi pajtásai lökték a gép közt. 
A szerencsétlenség szinhelyire csütörtök dél-
elölt hivatalos bizottság szili ki. A helyszíni 
nyomozás után a szerencsétlenül {ári kis-
gyermek holtteslét lelboncolják. 

(4 Dllmgyarotszág munkatársától,) Szerdai 
számában ismerhette már a Déimagyarország 
azokat a bonyodalmakat, amelyek a«a l kap-
csolatosan keletkeztek, hogy Andor Zsigmond 
a Faragó Ödöstői felvett 250 millió koronából 
nem a szinéazeinak még feanál ó járandóságát, 
banem egyéb tartozásait egyenlítette ki. Andor 
ngvsnis ugy letveii, hogy azinésxeit abból a 
350 millió koronából fogja kifizetni tészinl 
készpénzzel, részint váltóval, amit még kipni 
fog Far«cótó?. A teljes felszerelési ezek szerint 
Andor 600 millióért adta cl Faragónak. Faragé 
viszont, ugy látszik, ciak olyan waódon tudta a 
feiiiereléit megvenni, bogy a város lebonyolí-
totta vele azt a tranzakciót, amely miatt Andor 
még annakidején fordult a tanácshoz és amelye 
indítvány alakjában dr. Tóik Imre vitt be a 
köi gyűlésbe. 

4 tanács megvitte Faragóiéi Andor 

felszerelését 400 mlllláérl 
és biztosította Faraién&k a visszavásárlási Jogot 
abban az e>eiban, 

ha Faragó a 400 milliói kii iv alati 
visszafizeti. 

Az uj direkció tehát az ismeri hatósági fogad-
kozások és elvi kijelentések ellenére is Jókora 
tehertétellel keidi meg szegedi működésé?. 

Ismeretes egyébkin?, hosy Andor volt szU 
níszei megbízták ügyvédjüket Kersch Fsrancit, 
hogv követeléseik bizosiátara minden Jog* 
segélyt igénybevehetsen. A* e s í lenek szerint 
a szinéizek k é t n a p i ultimáunot akartak adni 
Andornak. Sierdáa diiciőtt azonban a Tisss-
kivébázban tanyázó tzhéstek köíStt híre terjedt 
•nttak, hoey Andor elwatoU Hódmezővásár-
helyre, Sokan már azt ic ludni vélték, hogy 
Andor nem is Jön többel vissza Stégedre. Az 
ugatom tetőpontjára hágót?, amidőn az alkalmi 

jogászok azt a tanácsot adták a színészeknek, 
nugy ne várjanak két napot, hanem azonnal 
vegfék igénybe a „Jogsegélyeket". 

Dílelttt 11 óra után egy kis sainésscsspat 
dr. Keisch Ferenc vezetése mellett el is indult 
a rendőrségre, hogy követeléseiknek érvényt 
szeremnek. Hogy mit végeztek a |ogse»tlyf 
kérő színészek a rendőrségen, nem ludni. Tiay 
az, hogy a színészek távozása utiss a teendők 
megbeszélése végeit dr. Boibola J<nő rertdór-
tanicsos és dr. Botlka S ndor rendőrfötanicios, 
a kapitányság veietője beható tanácskozásokat 
folytattak, amelynek eredményéről semmi hir 
nem szivárgott ki. 

A tanácskozások után d \ Borbola Jenő 
megkereste az ügyészség vezetőjét is. Az ügyész-
ségen történt tanácskozásokról semmi pozitívum 
sem jutott nyilvánosságra. Illetékesek minden 
nyihtkoftatadis elQl a iegmentvjbben elzirkéz-
tak. A d í u'án folyamán azután kiderült, bogy 
Andor csak magánjellegű ügyeltek rendezéu 
dijából utazott at Hódmesővásárhtlyre, ahonnan 
a Egyórai vonattal már vissza is érkezett. 

Munkatársunknak alkalma volt 4acf#r Ztig-
monddttl biszélni, aki a legnagyobb meglepe-
téssel fogadta a szerdai nap eteményeit. Andor 
a következőket mondstta: 

— Az ellenem indiiolt hajsza engem már 
nem lep meg. Már tégen vártam a lörténieket. 
£n szinésssimnek még sohasem maudiam adés. 
Most is kifizetem őasxcs tartozásaimat és nddlg 
nem megyek tl Szegedről, mig összes függi 
ügyeimet nem rendezem, mert emelt fővil főttem 
Szegedre is agy is akarok idvozat. Oivtámidlsok 
mindenkit érttetnek és sajnos ehhez az utolsi 
hónapokbai már hoizá kellett szoknom. 

Hercegfalván vereséget 
szenvedett a fajvédő-jelölt. 
Budapest, oklóber 20. A harcfgfalvi kerllat-

ben a aépvisel&vilisztái befejeződött. Farkas 
Elemér egységsspirii 3756, Kosaras Sándor 
fajvédő 672 szavazatot kapott. 

AZ OLVASÓ ROVATA. 
A fiiharmónikutok tagi ági jegye. 

Tisztelt Szerkesztő u r ! 
A nyár folyamán felcsip'am pártoló tagnak 

a filharmonikusoknál, miután az egyik ismerő-
söm, akivel a délutáni órákban nap-nap után 
együtt ülflnk a kávéházban, egy ivvei a kezé-
ben napokon ál magyarázgatta, hogy ez min-
denkinek kötelessége a zenével szemben. A 
zenét nagyon szerelem, gondoltam hát, belépek 
a filharmónikusokhoz pártoló tatnak, annyival 
inkább, mert hiszen a havi 25.000 koronáért 
Jegyet is fogok kapni. A jegyet megkaptam hat 
koncé r're és minh^gy egy évben 300.000 
koronát fitelek, egy korcerjegy ára ilyen mó-
don 50 000 korona. Kicsit drága jegy, mert 
eddig soha ennyit nem fizettem, különösen 
akkor nem, ha béreltem. Rá diául az erkélyre 
kaptam jegye*, ahol vasirnsp jártam először, 
holott néhi néha moziba is elmegyek. Mindezt 
azéri irom le, mert Stendrey tanácsnok ur a 
vasárnapi hangverseny elölt beszédet mondott, 
amelyben bejelentette, hogy 650 olyan u j tagja 
van a Fithirmónikus Egyesületnek, mint aminő 
jómigam il vagyok. Ez mindeneaetre örvende-
tes. De ha a Filharmónikus Egyesület vezető-
sége tar ósan akarja biztoiitani hangversenyei 
szamára a közönség széles réfegeil, akkor ne 
dolgozzon ilyen módon. Meg kellett volna pél-
dául mondani, hogv hova adnak Jegyet, mert 
én a részemre ellüldött jegyért aemmieietre 
sem lépem volna be. Kíváncsi vagyok azon 
kívül, bogy milyen elv és rendszer szerint 
osztották bs a hjíyeket és hogy kik kaptak 
pildiul a földszinten jrgyel? A zene szerete-
ttben egytk lehelünk éa bizonyára azok is 
vagyunk de akkor a?ok, akik az figyeket a 
Filnarmóniku! Egyesületben intézik, ne dolgoz-
zanak otyan mídon, bogy igen sokan érezzük 
magunkat, enyhén szólva, mellfizöltnek. Mindezt 
a vjiárnap szerzett tok tsp»sz!alat alapján írom 
msg es toraimnak a közzétételét azért kérem, 
m rt kőire akarok hatni, hogy hasonló eset ne 
ismétlődjön meg. Tisztelettel (Aláirás). 
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