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Haívanöíre eisiellcecfe/í 
a iifusxmegtoeiegeűé&eK sssáma 
A tanács t i z e n k é t e z e r p e n p ö költségnél járvány K ó r h á z z á ren-

dezteti be a Hétvezér-uccai óvodát 

(A Délmaggarország .munkatársától.) A 

ffszti főorvosi hivatal a hétfői tanácsülésen 

bejelentette, hogy a tifuszmegbetegedések 

száma hatvanötre emelkedett az utóbbi na-

pókban. Szeptember utolsó két hetében negy-

venhét volt a megbetegedések száma, azóta 

tizennyolc ül beteget jelentettek be. Az u j 

betegek kórházi elhelyezése lehetetlenné vált, 

mert a járványkórházban, amelyben a férő-

helyek száma huszonnégy, már is huszonhét 

fifuszbeteget ápolnak. A többi bejelentett be-

teg a lakásán maradt, mert nem tudták má-

sutt elhelyezni őket. Miután kétségtelenné 

vált, hogy a püspöki hivatal nem engedi át 

Ideiglenes járványkórház céljaira a Zrinyi-

uccai épülettömb egyik üresen á l ló épületét 

sem, a főorvosi hivatal a Hétvezér-uccai kis-

dedővó épületének sürgős felszerelését kérte 

a tanácstól, mert a megbetegedések száma 

nem kisebbedik, sőt a Jelek szerint egyelőre 

növekedni fog. A tifusz ebben az évben nem 

csak Szegeden, hanem a környékbeli váro-

sokban is nagyobb arányban lépett fel, sőt 

az ország más részeiben is. 

A tanács a főorvosi hivatal előterjeszté-

sére végre elrendelte a Hétvezér-uccai óooda 

bezárását és az éDület ideiglenes iárvány-

kórházzá való felszerelését. A felszerelés 

költségeire tizenkétezer pengőt utalványozott 

ki és felhatalmazta a főorvost, hogy az ideig-

lenes fárványkőrház élére egy napidíjas or-

vost és megtelelő számú ápolószemélyzetet 

alkalmazzon. 

A főorvosi hivatal a tanácsi felhatalmazás 

alapján néhány naoon belül felszereli a ki-

segítő fárványkórházat és akkor abban he-

lyezi el azokat a tifuszbetegeket, akiket je-

lenleg lakásukon ápolnak. 

A szőregi téglagyárban az elevátor 
borzalmasai» összeroncsol! egy munkást 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

rendítő szerencsétlenség történt héttőn dél-

előtt a szőregi Iván-féle téglagyárban. Kovács 

József 17 éves munkás a sárhordó elevátor 

körül foglalatoskodott Nyugodtan kopargatta 

az agyagot, mikor a szii elkapta a kezét és 

a sziiiárcsához rántotta. 

Mikor a munkások észrevették a szeren-

csétlenséget, hangosan figyelmeztették a gép 

vezetőiét. A gép azonnal leállt, de Kovács 

Józsefen már nem lehetett segíteni. Az ele-

vátor a felismerhetetlenségig összeroncsolta, 

iábát, kezét leszokitoíta. 

A munkások azonnal értesítették a sze-

gedi mentőket, akik rövidesen a helyszínen 

voltak, de már nem volt rájuk szükség. A 

szőregi csendőrörs megindította a nyomozást 

és jelentést telt az esetről a szegedi ügyész-

ségnek, ahonnan még a délelőtt folyamán ki-

szállottak a szerencsétlenség kivizsgálására. 

A szerencsétlenül járt Kovács József holt-

testéi beszállították a szőregi hullaházba, ahol 

kedden fogják a vizsgálóbíró jelenlétében 

felboncolni. 

Iván Mihály téglagyáros a megrendítő sze-

rencsétlenségről a következőket mondot ta : 

— Kovács József szerencsétlenségét egye-

dül a salát vigyázatlansága okozta. Tudta jól, 

hogy az üzemben lévő gépekhez nem sza-

bad nyúlni iisztitás céljából. A szíjazat rács-

csal van körülvéve, Kovács a rács alatt buft 

a géohez. Kovács virtuskodó legény volt, aki 

máskor is megtett ilyen dolgokat és azért 

sokszor szigorú dorgálásban részesült. 

A nyomozás során fogják tisztázni a sze-

rencsétlenség részleteit. 

99 l  »Az Iffuság sokszor 
könnyelmiien állit maga elé vezetőket, 

akik helytelen utakra vezetik'* 
Tihanyi Béla prédikációja az egyelem! Veni Sancíén 

a Vigyázó-hagyatékról 
Dézsi rektor előadása 

(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 ) 
!*A szegedi Ferenc József Tudományegyetem vasár-
nap tartotta meg diszes külsőségek között tan-
évnyitó közgyűlését. Az ünnepség a fogadalmi 
templomban kezdődött, ahol Itreisach Béla cím-
zetes kanonok tartott Veni Sanctc-t fényes papi 
segédlettel. Az ünnepi misén megjelentek a ha-
tóságok képviselői is, köztük dr. ¡somogyi Szilveszter 
polgármester, dr. Szalay József kerületi főkapi-
tány, dr. Magyary Zoltán miniszteri tanácsos, a 
¿kultuszminiszter képviseletében, vitéz Kubinyi al-
tábornagy, a szegedi vegyesdandár parancsnoka 
¡és még számosan a közélet vezetői közül. Részt 
vett a miséD dr. Dézsi Lajos rektor vezetésével az 
egyetem tanácsa és a katolikus ifjúság, valamint 
a középiskolai ifjúság tanárai vezetésével testüle-
tileg. 

Az ünnepi prédikációt 

tKhanyi Béla piarista igazgató mondotta. Mele-
gen, bensőségesen szólt az ifjúsághoz: 

— Sohase felejtsétek el — mondotta többek 
"közölt —, hogy egyéni céljaitok fölött nagy egye-
temes emberi és nemzeti célok is lebegnek. Pá-
lyátokon vezessen benneteket a keresztény, krisz-
tusi morál és ha vállatok meggörbül, ne a meg-
hunvászkodásban görbüljön meg, hanem a komoly 
mnnkában, a tanulásban. A termelő munka szel- j 
leme hiv most benneteket, ennek azonban van-
nak előfeltételei, amelyeket nektek, magatoknak 
kell megteremteni. 

A szellemi munka színhelye nem tehet a 
parkettás szalon, a táncterem, da nem 

lehetnek az egyesületi helyiségek sem. 

Ez a munka eredményesen csak a kis diákszobák 
négy. egyszerű fala kőzött, apró villanylámpák 
fényénél és nem ragyogó csillárok alatt folyhat 

— Szentlélek, Úristen, világosítsd fel az ifjú-
ságot, hogy igazi örömeit csakis ezekben a kis 
diákszobákban találhatja meg! 

— Most, hogy megkezditek a tizhónapos mun-
kát ismét, sokan felkínálkoznak nektek vezető-
kül. Ezeket ne vessétek meg, de józan ésszel vá-
logassatok közöttük, vizsgáljátok meg őket, lecye-
tek résen, mert 

az ifjúság sokszor könnyelműen, meggon-
dolatlanul állit maga elé vezetőket, akik 

azután helytelen utakra vezetik. 
Adjátok meg az Istennek, ami az Istent megilleti 
és embertársaitoknak is azt, amihez joguk van. 
Az állam törvényeit tartsátok mindig tiszteletben 
és tiszteljétek egyetemetek szabályait is. Értsétek 
meg, hogy nektek most tanulnotok kell. Első-
sorban a tanulás a ti teendőtök. 

A nagyhatású prédikációt a fogadalmi templom 
hatalmas hivőserege áhítattal hallgatta végig. A 
Veni Sancte-t az ifjúsági énekkar fejezte be a Nagy-
asszonyunk és a Himnusz elcneklésével. 

Tíz órakor minden más felekezet templomában 
is ünnepélyes istentiszteletet tartottak az egyetemi 
tanévnyitás alkalmából. Istentisztelet volt a re-
formátus, a lutheránus és a zsidó templomban is. 

Az egyetem központi épületének aulájában tizen-
egy órakor kezdődött meg 

a tanévnyitó díszközgyűlés. 
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Látványosság 

számba megy a 

Korzó Mozi 
diszkrét eleganciával, 

páratlan ízléssel ujá 

varázsolt, gyönvöro terme 

csOtOr tSk i iD n v l l l k 

Olga Csehova 

ítél a Dnyeszter 
Js ctmQ attrakciójával. 
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A hatalmas aulát zsúfolásig megtöltötte a közön* 
ség és az egyetem ifjúsága. Megjelent a díszköz-
gyűlésen dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. 
Magyary Zoltán miniszteri tanácsos, aki a kultusz-
minisztert képviselte, dr. Szalay József kerületi 
főkapitány, vitéz Kubinyi altábornagy, dr. Koszt» 
István nyugalmazott államtitkár, az Akadémia kép-
viselője, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem kép-
viselője, valamint nagyon sokan a város vezetői 
közül. 

Az egyetem lelépő tanácsa dr. Issekutz Béla 
prorektor vezetésével tizenegy óra után néhány 
perccel vonult be az aulába és foglalta cl a 
tanácsi emelvényt. Issekutz rektor, miután az 
egyetemi énekkar Csornák Elemér karnagy vezény-
letével elénekelte a Himnuszt, megtartotta 

beszámolóját az elmúlt tanévről. 

Mindvégig érdekes beszámolójában elmondotta, 
hogy milyen szomorú körülmények között vette át 
a rektori méltóságot ez év januárjában. Miután 
az elmúlt tanévre először megválasztott Imre Jó-
zsef professzor nem fogadta el a neki felajánlott 
tisztséget és Rigler Gusztáv professzort a buda-
pesti tudományegyetem professzorává nevezték ki, 
az egyetem rektorválasztó elektora! dr. Reinbold 
Bélát választották meg. Reinbold professzor alig 
három hónap múlva váratlanul elhunyt és igy. 
ismét megüresedett a rektori méltóság. 

Kegyelettel emlékezett meg ezután a lelépő rek-
tor dr. Tóth Károly professzorról, aki áprilisban 
Budapesten szörnyű villamosbaleset áldozata lett; 
és halálával megüresedett a szegedi egyetem felső-
házi képviselete ís. 

Ismertette ezután az egyetem tanári karában 
bekövetkezett változásokat, majd megemlékezett 
azokról, akiket a szegedi egyetem az elmúlt évben 
diszdoktoraivá avatott, dr. Concha Győzőről, lorcl 
Rothcrmerérőt, akinek díszdoktori diplomáját or-
szágos ünnepség keretében nyújtotta át az egyetem, 
fiának, Esmond Harmswortlniak. Elmondotta, hogy, 
a tanévvégi záróünnepély alkalmával az egyetem 
tanácsa aranydiplomaval tüntette ki dr. Jancsó 
Benedek professzort, dr. Agyagássy Károly fő-
orvost és dr. Dalnoky Kovács Áron ny. tábornok-
orvost, akik ötven évvel ezelőtt első doktorai vol-
tak a kolozsvári egyetemnek. 

Az egyetem a mntt félévben 222 előadást 
tartott 

920 heti órában. Az intézetek felszerelése gya-
rapodott. A mult tanévben megkezdte működését 
az Országos ösztöndíj Tanács, amelynek az a 
feladata, hogy minden protekciótól mentesen ki-
válogassa azokat, akik legjobban rátermettek a 
magasabb kiképzésre. 

Az egyebem hallgatóságáról 

a következőket mondotta a lelépő rektor: 
— Hallgatóságunk példás magaviselete minden 

dicséretet megérdemel. Jól lehet a numerus clau-
sus törvényt módosító javaslatnak a mult év 
őszén történt beterjesztése, valamint tavaszi tár-
gyalása és megszavazása az ifjúság körében nagy 
i á i m a t váltott ki, hallgatóságunk mégis meg-
találta azt a helyes utat és mérsékletet, amelyet 
jogainak védelmezésében követnie kellett. Méltó-
sággal és komolyan tüntetett akkor, midőn jogai-
nak és jövőjének veszélyeztetésétől tartott, de meg-
nyugodott mihelyt látta, hogy ezek az aggodal-
mak alaptalanok. Mindezért teljes elismerést érde-
melnek a bajtársi egyesületek, akik a fegyelem 
és rend megörzésébeti Igen hathatósan közre-
működtek. 

Az egyetem költségvetéséről megemlékezve, saj-
nálattal állapította meg, hogy az elmúlt tanév 
a szegedi egyetem mostoha helyzetében nem ho-
zott javulást. Most azonban remény van arra, 
hogy az egyetem szükségleteit biztosítja a kultusz-
kormány. Végül az egyetemi építkezésekről szá-
molt be, majd felállt helyéről és dr. Dézsi Lajos 
professzor, 

az uj rektor 

felé fordult, a rektori láncot átadva neki, ezeket 
mondotta: 


