PATZAUER

A s z e g e d i „Itajiársalc"
elfiatárossláR,
fiogy sssomtoaíon reggel
megss&ühtetíK
a tanulási
ssciráJKot.
r/iz egyeiemi
előadások
látogatásában
egy beiratkozott
gatót
sem iognak
megakadályozni".
— A szegedi szinQáz
adásai
a diáknagygyűlés
előtt.

V / szegedi színházi előadások ügyében

a bajtársak pénteken délelőtt 11
órakor nagygyűlés! larlollak,
amelyen mintegy ötszáz egyetemi hallgató vett |
részt. Az ifjúság nagygyűlését a kultuszminiszter ismeretes tegnapi leirata tette aktuá- \
lissá.
A nagygyűlés színhelye a Horthy-interná- '
tus menzája volt, amely zsúfolásig megtelt _
bajtársakkal. A kapu előtt felállottak az iga- "
zoltatókat és csak azokat az ifjakat engedték be, '
akik valamelyik bajtársi egyesület igazolvá- I
nyát fel tudták mutatni.
Az izgatott hangulatu gyűlésen több felszólalás történt, a diákok végül is elhatározták,
hogy
és szombattól kezdve rendcsen látogatják az
előadásokat. A gyűlésről a következő

kommünikéi adták ki:
»A szegedi egyetemi ifjúság — hivatalos
szervezeteiben — a numerus clausus törvény
változatlan fentartása érdekében megindult ifjúsági mozgalommal kapcsolatos szegedi ifjúsági események és a mindezektől
független, de az ifjúság lelkületét erősen megérintő, erkölcsileg súlyos kifogás alá vehető
szegedi színházi előadások ügyében 1927 november 25-én ifjúsági nagygyűlést tartott
A gyűlésen az egyetem rektora és
több professzor is megjelent.
A gyűlés elején dr. Reinbold Béla rektor megnyugtatást célzó és teljes rendet, fegyelmet
kívánó beszedet intézett az ifjúsághoz.. Az
ifjúsági nagygyűlés a fentemiitett ügyekben
ezidöszerint
a következő álláspontot
foglalta el:
1. Változatlanul és rendületlenül ragaszkodik az 1927. évi október hó 27-én tartott
ifjúsági nagygyűlés határozatához.
2. Az ifjúságnak — spontán megnyilatkozásnak tekinthető — elmúlt napokbelí tüntető
magatartását megőrli, azonban a szélsőséges
kilengi•jckr.ek tartott eseményeket elitéli és
helylelcni|i;
3. hasonlóképpen megérti az ifjúságnak azt
az egységes, szolidáris magatartását, hogy az
előadások hallgatásától tüntetőleg
tartózkodott;
4. az egyeiemi ifjúsági egyesületi vezetők a helyzet komoly irányítását átveszik és tekintélyük
latbavetésével
meg fognak akadályozni minden igazoltatást, verekedést, vagy
bármely
, atrocitást;
5. az ifjúság az egyetemi előadások látogatását a legnagyobb rendben és'fegyelemmel
november 26-án, szombaton reggel megkezdi és
ebben megakadályozni egy beiratkozott egyetemi hallgatót sem fog;
6. az ifjúságnak mindemez elhatározása önként történik, mert egyébként bármely kultuszminiszteri, vagy rektori intézkedés legsúlyosabb szankcióit is_ — az említett magas
tényezők iránti mindenkori teljes mély tiszte
lete mellett — keményen és bátran elviselni
volna hajtandó;
7. a numerus clausus kórSésétőf teljesen

hallelő-

függetlenül jelentkező, erkölcsileg és Ízléselég súlyos kifogás alá eső , "< .-'- ?.»*•

(A Déimagyarország
munkatársától.')
'Ki
egyetemi bajtársak — mint ismeretes — elhatározták, hogy hétfőig nem látogatják az
előadásokat. Csütörtökön a bajtársak már c ;
határozathoz tartották magukat, az orvosi fakultáson kivül máshol nem is tartották meg
az előadásokat. Az egyetemi tanács az ifjú- ;
ság határozatával szemben elhatározta, hogy i
pénteken minden tanár megtartja óráit és
ha mindössze egy hallgató lesz jelen az előadó- i
ieremben, az előadást megtartja. Az egye- j
temen azonban ezt a határozatot nem tudták j
végrehajtani, mert

a sztrájkol beszünielik

?
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az ifjúsági nagygyűlés mély felháborodásának
ad kifejezést afelett, hogy a nagy magyar Szeged város nemes kultura terjesztésére hivatott egyetlen színházában a színházi direkció,
idegen eredetű, más nációk lelkületének talán
megfelelő', tetsző', arcpirító, jelenetekben és
gondolatokban gazdag, a keresztény jóerkölcsü érzületet, a magyar szemérmetességet mélyen sértő színdarabokat tüz ki előadásra és
játszat el.
A kereszteny magyar egyetemi ifjúság a
színpadban az idealizmus oltárát látja, még
a mai erkölcsileg züllött világban is — és
ez a meggyőződése ad most erőt ellenérzelmeinek kifejezésére és határozott kérésének
—, amely abban áll, hogy az ilyen előadások
vétessenek le a szinház műsoráról és a jövőben ilyenek előadásra ki ne tűzessenek, —
megtagadása esetén ebből a meggyőződéséből fog erőt és bátorságot meríteni.
E határozathoz minden egyes ifjúsági egyesület elnöke, illetve vezére szólt hozzá és

3,800.000 pengő

leér a város négy
a Gerlicxy-birloK

rumok,
likőrök,

egyesülete részéről elfogadta,,; .
.... .
A nagygyűlés elnöksége azzaíT zarta' be
tárgysorozatot, hogy kérte az egyesületi ifjúságot: ne legyen bizalmatlan a vezetőséggel
szemben, amely az ifjúság ügyét hűségesen
szivén viseli és érdekeit elárulni
sohasem
fogja.
A Hiszekegy elmondása után — amellyel
egyébként a gyűlés kezdődött is —, a mintegy 50Q egyetemi hallgatóból álló nagygyűlés
a legnagyobb rendben szétoszlott,<
' A nagygyűlés miatt egyébként pénteken az
összes előadások leimaradtak az
egyetemen.
Pénteken délután különben a zsidóvallásu.
egyetemi hallgatók

érlekezlelel larlollak a menzán.
Az értekezlet tárgya az volt, hogy reszt vegyenek-e az ismeretes események miatt az előadásokon. Számos felszólalás hangzott el és az
a vélemény alakult ki, hogy az
előadásokon
estfik akkor vesznek részt, ha az illetékes tényezők most már minden kétséget
kizáróan
garantálni fogják, hogy testi épségük nem forog veszélyben, Ha megjelennek az
egyetemen.
Végleges határozatukat egyébként a budapesti
gyűlésig felfüggesztették. A budapesti gyű-,
lésre kiküldték megbízottaikat.,

államUölcsönt
sszássaléKért 15 évre
megvásárlásáJ&oss.

(A Délmagyarország munkatársától.)
Megírta a Déimagyarország, hogy a város tanácsa
néhány 4 n a p p a l ezelőtt zárt ajtók mögött tartott rendkívüli ülésen ismét foglalkozott a
Gerliczy-birtok megvásárlásának kérdésével és
elhatározta, hogy, sürgős felterjesztésben kéri
a pénzügyminisztertől a birtokvásárláshoz
szükséges kedvezményes államkölcsön kiutalását. Most sikerült erről a rendkívüli és titkos tanácsülésről néhány ujabb és érdekesebb
részletet megtudnunk.
A tanács pontosan
hárommilliónyolcszái?
ezer pengő kédveiményes államkölesönt kér.
A korábbi, szóbeli tárgyalások során m á r a
kedvezményes kölcsön feltételei is körvonalozódtak és ezek alapján a tanács a kölcsönpénz használatáért évi négyszázalékos kamatot ajánlott fel és kötelezettséget vállalt, hogy
a tőkét is letörleszti tizenöt éven belül. A felterjesztésben kért összeg nem fedezi teljesen
a birtok vételárát, amely értesülésünk szerint valamivel több ötmillió pengőnél. A közel másfélmilliópengős differenciát a város
szintén kölcsönből kivánja fedezni és hir szerint erre az összegre m á r több magánpénzcsoporttól is kapott elég kedvezményes ajánlatot. Arról ugyanis szó sem lehet, hogy az
állam a birtok egész vételárát kölcsön adja,
a szóbeli tárgyalások során az a kívánság
merült fel a kormány részéről, hogy a város
a birtok vételárának legalább egynegyed részét máshonnan szerezze meg.
A városházán ugy számítják", hogy abban
az esetben, ha a felterjesztésben megállapít
tott, illetve felajánlott feltételek mellett a város megkaphatja a kedvezményes államkölesönt és m i n d a 3,800.000 pengőt megkaphatja, akkor a birtokvétel igen előnyős üzletnek kínálkozik, mert a birtok jövedelme még
felparcellázás és bérbeadás esetén is bőségesen
fedezné a kamatterheket, sőt talán a tőke törlesztésére is jutna belőle. A birtokvásár körül
éppen ezórt inár egészen komoly kombinációk
keletkeztek.
Egymásután
jelentkeznek
az
igénylők, akik különböző címeken és jogokon
részt kivannak a deszki határból. A napokban
Szőreg község főjegyzője járt a polgármesternél és az iránt érdeklődött, hogy abban
az esetben, ha a város a birtokot tényleg megvásárolja, ad-e belőle közlegelőt a szőregi állattarló
Iáknak, mert most, amikor az

egész határnak Gerliczy báró az ura, a szőregi gazdák igen sokat szenvednek és káró!sódnak' a legelőhiány, m i a t t
- ).:'• ..V- *,
Á Gerliczy-birtok megvásárlása esetére dr<
Debre Péternek, a városi közkórház igazgatói
főorvosának is van m á r egy, igen érdekes
terve. A bárói kastélyból és a hozzátartozó
melléképületekből két egészségügyi és szociális
intézményt is 'akar létesíteni: foglalkoztató intézetet az elmebetegek számára és névelő intezetet |a szellemi fogyatékosságban szenvedő
gyermekek számára.
A polgármester a birtokvásárlás tervével
kapcsolatban érdeklődésünkre a következőket
mondotta:
— A gondolat igen tetszetős és nagyon
szeretném, ha mód lenne megvalósitására. Állásfoglalásom azonban a pozitiv adatok alapján való számitások eredményétől függ. H a
megkapjuk hozzá a kedvezményes kölcsönt

Gyermeked
gyakran szenvednek l o r o k g y u l l a .
d a s b a n . Tekintve, hogy többnyire nem
tudjak torkukat öblíteni, adjunk nekik

fie&mfiavin*
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pasztillákaf.
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Ezek nem rontják el a gyomrot, j ó l
lzuk folytán a gyermekek szivesen :
szopogatják. A Panflavin-paszfillák a t , m i n i meghűlést és r a g á l y i
m e g e l ő z ő szeri, a legelső szakorvosokmelegen ajánlják. Minden gyógyszertárban kaphatók.

