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Dr. Vargáné kozmetikai intézete Tisza L körút 61, telefon 6-38 
Chamberlin a jövő héten uj aceánrepiilésre indul. 

Philadelphia, október 19. Chamberlin, az J Már kész is van a repülőgép, amely első kisér-
ismert amerikai oceánrepülő, aki a nyáron 
Amerikából Berlinbe repült, egy lakoma al-
kalmával bejelentette, hogy a jövő héten ujabb 
uceánrepülést fog végrehajtani. Ezúttal egy 
négymotoros repülőgéppel indul útra, amely 
őt emberből álló személyzetet visz magával. 
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leli modellje lesz az állandóan az Óceánon 
forgalomra használt repülőgépnek. Ha az 
óceáni repülést megszakítják Uj-Fundland szi-
getén,, akkor a készülék 10 utast vihet ma-
gával. 

Csütörtökön reggel 
ismét megkezdődik a munka a kenderfonógyárban. 
Négyszázalékos általános bérjavitásban állapodtak meg a munkaadók és munkások. 

A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Jelentette tegnap a Délmagyarország, hogy kedden 
váratlanul szlrájk kezdődölt a kenderfonógyárban, 
amelyhez hozzájárult a még dolgozók kizárása. 
E sajnálatos és káros események azonban mind-
össze 21 óráig tartottak, 

csütörtökön reggel a munka ismét meg- , t 

kezdődik. 

A szerdai eseményekről az alábbi részletes lü-
dósitás számol be: 

Szerda reggelre a kenderfonógyár végrehajtotta 
a munkáskizárást.'A kapukon olt maradt az igazga-
tóság hirdetménye. Ezzel szemben a bérmozgalmon 
kivül álló vasmunkások sem jelenlek meg munka-
helyeiken. demonstrálva a szolidaritást. A gyár 
tehát leállt- A vasmunkásokat, a raktári óra-
béreseket és a szíjgyártókat nem zárta ki a gyár 
vezetősége, ezek azonban szolidaritásból nem vet-
ték fel a munkát szerda reggel. Csak a bentlakó 
gyári lányok foglalatoskodtak a termekben,, tisz-
togattak, takarítottak. 

A délutáni órákban azután 
közvetlen tárgyalás iudull meg a Munka-
adók Szövetsége és a szakszervezet meg-

bízottai között. 
Ezen a tárgyaláson olyan indítvány hangzott cl, 
hogy ugy az órabéresek, mint az akkordosok át-
lagban 4 százalékos Javítást kapjanak. Ezt az in-

dítványt a tárgyaló felek magukévá lelték azzal, 
hogy a szakszervezeti bizottság a munkások elé 
terjeszti az elfogadott javaslatot. Amennyiben a 
munkásság is hozzájárul 

az általános 4 százalékos emeléshez, 

ugy a munka már csütörtökön reggel újból meg-
indulhat. 

A munkások 

délután 6 órától este kilencig tárgyalták az ügyet 
és végül is ugy döntőitek, bogy a javaslatot el-
fogadják. 

V .Munkaadók Szövetsége 

este a következő kommünikét adta ki: 

»A Szegedi Munkaadók Szövetsége és a munká-
sok között hetek óla folyó és az összes ipari 
szakmákra kiterjedő bértárgyalások során a Varga 
Mihály, Buchwald Tivadar és a Szegedi Kender-
fonógyár üzemeiben sztrájkba léptek a munkások. 
A szerdai nap folyamán sikerült az ellentéteket 
az érdekeltek között áthidalni oly módon, hogy 
általánosságban 4 százalékos berjavitást kapnak 
a gyári munkások. Ily módon semmi akadálya 
sincs annak, hogy a munkát a sztrájkolok, ille-
tőleg a kizárt munkások csütörtökön reggel ismét 
felvegyék.« 

A munka tehát csütörtökön reggel ismét meg-
kezdődik. 

„Sszeged küszdelmei asz egyeíeméri". 
Gaál Ferenc elöaáása az Egyetem Barátai Egyesületében. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Egyetem Barátai Egyesületében szerdán dél-
után előadást tartott Gaál Ferenc felsőkeres-
kedelmi iskolai tanár azokról a harcokról, 

. amelyeket Szeged közel másfél század óta 
folytat az egyetemért. 

1793-ra nyúlik vissza — mondotta előadá-
sában — Szegednek az az állandó törekvése, 
hogy egyetemet kapjon. Ez az első egyetemi 
mozgalom azonban akkor még csak egy jog-
akadémia felállításáért folyt és ez az akció 
áthúzódott a XIX. század első felére is. Ki-
mondottan a tudományegyetemért folyó küzde-
lem 1879-ben, tehát az árvíz esztendejében 
indult meg Szegeden. 1879-től 1921-ig kilenc 
nagyobb mozgalom folyt le Szegeden. 

— Az árviz után újjászülető város veze-
tősége azonnal gondolt a szegedi egyetem fel-
építésére és 1880-ban a város küldöttsége ki-
hallgatásra járult I. Ferenc József és Trefort 
'Ágoston vallás- és közoktatásügyi, miniszter 
elé. Ugyanebben az időben azonban Pozsony, 
is elkezdte a maga harcát az egyetemért. Az 
országgyűlés a kérdés tanulmányozását kiadta 
•Trefort kultuszminiszternek. Trefort sorra 
járta akkoriban a vidéki városokat, igy Sze-
gedet is, a pesti egyetem tanárainak a kisc-
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relében. Tisza Lajos kormánybiztos fogadta 
Trefortot, akit tájékoztatott a szegedi viszo-
nyokról. A város az egyetem céljaira a fő-
reáliskolát és a kórházat ajánlotta fel, azon-
ban a szakértők egyik épületet sem tartották 
alkalmasnak. Szeged megkapta a szakértői vé-
leményt, erre azután Tisza Lajos vette ke-
zébe a dolgot. Kimerítő felirattal fordult Sze-
ged a kormányhoz, amelyet 1882-ben küldött-
ség vitt el Treforthoz. Választ azonban a 
város sohasem kapott erre a memorandu-
mára. 

— A második mozgalom a millenium ter-
veivel kapcsolatban' folyt le 1893-ban. Ekkor 
azonban a kormány azzal tért ki a kérés 
teljesítése elől, hogy a kolozsvári egyetem 
építkezése folyamatban van. 

— 1906-ban, Apponyi minisztersége alatt a 
DMKE és a város is indított akciót az egyetem 
felállításának érdekében. Apponyi azonban ne-
hézségekre hivatkozva, nem teljesítette a ké-
rést. _ * ~ 

— 1910 és 1911-ben zajlott le a legnagyobb 
mozgalom. Szeged városa akkor az egész dél-
vidéket sorompóba állította az ügy érdekében. 
Délmagyarország minden számottevő községe 
csatlakozott az ötszáz főből álló hatalmas kül-
döttséghez, amelynél nagyobb sem azelőtt, 
sem azután nem kereste fel a kormányt. Hiába 
volt azonban minden, mert az egyetemet nem 
Szeged kapta, hanem Pozsony és Debrecen. 

— A világháború után kezdődött meg Sze-
ged uj küzdelme az egyetemért. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, mielőtt a románok 
a kolozsvári magyar egyetemet becsukták vol-
na, diákküldöttséget meneszt Kolozsvárra, a 
melynek utján arra kéri a kolozsvári egyetemi 
tanárokat, hogy jöjjenek el Szecfedre, az itt 
tartózkodó erdélyi egyetemi hallgatók vizs-

gáztatására. A tanári karnak Budapestre me-
nekülése után Somogyi polgármester ujabb 
küldöttséget menesztett Budapestre Haller Ist-
vánhoz, akit a küldöttség arra kért, hogy he-
lyezze a kiűzött kolozsvári egyetemet Sze-
gedre. Ezt a tervet azonban Vass József jelen-
legi népjóléti, akkor közoktatásügyi miniszter 
valósította meg. Vass József az egyetem Sze-
gedre helyezésére vonatkozó tervezetet 1921 
júniusában terjesztette a nemzetgyűlés elé. 

Az előadást a közönség nagy érdeklődéssel 
fogadta és az előadót elismerésben részesítette. 

Csütörtökön este érkeznek 
Szegedre a tinn vendégek. 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 

ismeretes, egy héttel ezelőtt finn előkelőségek-
ből álló nagyobb társaság érkezett Magyar-
országra, amelynek tagjai a két nemzet között 
fennálló rokoni kapcsolatok kimélyitésén ki-
vül a két ország közölt crősebb gazdasági 
összeköttetést kivannak létesíteni. A társaság 
a minisztérium képviselőjének kíséretében csü-
törtökön este féltízkor érkezik Szegedre, ahol 
az állomáson ünnepélyes formák közölt fo-
gadják a vendégekel. A város részéről dr. 
Tóth Béla főjegyző, a kamara részéről dr. 
Tonelli Sándor főtitkár a vendégek elé utaz-
nak, a megérkezéskor pedig Szeged város kö-
zönsége nevében dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester fogadja az érkezőket. A katonai 
zenekar szintén résztvesz a fogadtatásnál és 
a finn himnuszt játsza. 

Az állomásról autókkal a Kass- és Tisza-
szállóban levő szállásokra hajtatnak, majd 
este a város látja vendégül a meghívottakat. 
Másnap délelőtt sétaautózás keretében bemu-
tatják a várost, az egyes intézményeket és 
azokat a gyári vállalatokat, amelyek a finn-
országi export szempontjából figyelembe jö-
hetnek. Délelőtt meglátogatják még az egye-
temet, ahol dr. Reinbold Béla rektor üdvözli 
a finneket. Az ebédet a Tisza-szállóban az 
egyetem adja a vendégek tiszteletére. Délután 
6 órakor a Tisza-szálló nagytermében a sze-
gedi filharmonikus társaság dr. Ocskay Kor-
nél közreműködésével díszhangversenyt tart 
a vendégek tiszteletére, ahol a meghívottak 
belépődíj nélkül vesznek részt. Este 8 órakor 
a kereskedelmi és iparkamara a Ivass-szát-
loda nagytermében vacsorát ad, ahol a magyar, 
vendéglátók iránti tiszteletből a finnek frakk-
ban, összies rendjeleikkel vesznek részt. 

A vendégek szombaton reggel utaznak to-
vább Debrecenbe. 

K O R Z O M O Z I 
Október 20-án, csütörtökön 

Ka l a ndo r ok o r s z ága . ^ S a n , é n e t 7 

Főszerep 6: Antonló Morenó. Azonkívül: 
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Főszereplő: Harry l a ngdon . 

E öadásjk kezdete 5. 7, 9, vas ír- és ünnepnapon 3, 5,7, 9 órakor. 

S z a I o n z e n é s z @ k e l 
keresünk éves szerződéssel a zenészszövetség 

budapesti közponlja által megállapított fize-

téssel és feltételekkel. — Hangszer, valamint 

eddigi működés közlése melletti ajánlatokat 

„ S z a l o n z e n e k a r " jeligére a kiadóba kérUnk. 200 

üzlet beszüntetés! 
A rossz gazdasági viszonyok arra 
késztetnek, hogy üzletemet kiárusítsam és 
beszüntessem, miért is a raktáron levő 
összes rőfösáruk flanelok, férfi és női 
szövetek minden elfogadható árért ki lesznek 
í'ísllva, Weiszfeiler Mór 

Maradék Áru&ász 
Szeged, Széchenyi tér 9. 

Korzó Mozi épületben. 199 


