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• Pénteken néhány ujabb 
„eltanácsolás" történt a szegedi 

egyetemen 
Néhány iiaíal jogász-bajtárs „egyéni akciókkal" zavarja a nyugodt munkát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
tegnapi nyugalomra intő beszédek és szigorú 
hirdetmények után ugy látszott, hogy a szegedi 
egyetemen helyreállt a teljes rend. Látszólag 
pénteken nem is volt semmi rendzavarás a kü-
lönböző fakultásokon, de különösen a fiatal 
jogászbaj társak között mé,g mindig meglehetős 
izgalom és feszült hangulat volt észlelhető. Ez 
az izgalom azután elvétve ismét kellemetlen 
incidenseket • és eltanácsolásokat vont maga 
után. Eltekintve azonban ezektől az úgyne-
vezett egyéni akcióktól, aránylag rendben foly-
tak le az előadások. Feltűnő volt, hogy ugy a 
jogi, mint a bölcsészeti fakultáson még mindig 
csak kisebb számban jelentek meg a zsidó 
vallású hallgatók. 

A természettudományi épületben fizikai órá-
ra reggel nyolc órakor gyülekeztek a hallga-
tók. A zsidó vallású hallgatók nyugodtan be-
ültek a terembe és várták mig Fröhlich pro-
fesszor megkezdi előadását. Az előadás meg-
kezdése előtt azonban néhány bajtárs »pfu-
jolni« kezdett és többen azt a kijelentést tet-
ték, hogy zsidó hallgató nem tartózkodhat a 
teremben. A zsidó hallgatók a bajtársak fe-
nyegető magatartása láttára egyenként távoz-
tak a teremből a bajtársak harsogó kacagása 
kíséretében. 

A péntek déli anatómiai órán a kora dél-

előtti események után az elsőéves zsidó val-
lású orvostanhallgatók közül csak egy hall-
gatónő jelent meg. A bajtársak ismét fenye-
gető magatartást tanúsítottak az egyetlen zsidó 
vallású hallgatónövel szemben, aki el is akart 
távozni az óráról és csak a tanársegédek ké-
résére maradt benn a tanteremben. 

Délután klinikai órájuk volt az elsőéves 
hallgatóknak. A zsidó vallású hallgatók elha-
tározták, hogy teljes számban megjelennek az 
órán. A bajtársak azonban korlátoltabb szám-
ban jelentek meg a délutáni órán és ennek 
tudható be, hogy az előadás csendben és 
rendben mult el. Az óra végén azonban a 
távozó zsidó hallgatóknak oda szólt az egyik 
bajtárs: 

— Vegyék tudomásul, hogy a fizikai órákon 
zsidő hallgató mindaddig nem jelenhet megy 

amig a bajtársi szövetség fővezérsége e kér-
désben nem intézkedik. 

A zsidó vallású orvostanhallgatók ujabb sé-
relmeiket hivatalos helyen is bejelentették és 
oltalmat kértek a bajtársak eltanácsolása ellen, 
Dr. Dézsi rektor a legszigorúbb intézkedése-
ket foganatosította és pusztán néhány még 
mindig okvetetlenkedő fiatal békétlen egyéni 
akciójának tekinti a pénteki eseményeket, ame-
lyek megtorlására megtette az intézkedéseket. 

százezer pengős adománya a szegei egyetemnek 
flz egteíem tanácsa íegkozeteísbi ülésén határoz az adomány hovafordításáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
lord Rothermere, a szegedi egyetem tisztelet-
beli doktora, aki ez év májusában fia által tíz-
ezer pengőt adományozott az egyetem menekült 
tanulói számára, ujabb fejedelmi adománnyal 
kereste fel az egyetemet, mint erről Rákosi 
Jenőnek dr. Dézsi Lajos szegedi egyetemi rek-
torhoz intézett következő levele tanúskodik: 

»Méltóságos Rektor Ur! Rothermere lord 
izázezer pengőt adott nekejn^át, nogy juttas-
sam el Méltóságod kezéhez mint az ő adomá-
nyát a szegedi tudományegyetem javára. Ezt 
Bz adományt hálája némi jeléül szánta a Lord 
azért a megtiszteltetésért, hogy őt a szegedi 

egyelem díszdoktorává választotta. A pénz cél-
ját ő Lordsága nem jelölte meg, annak hova-
fordítását teljesen Méltóságodra bízza, mint az 
egyelem Rektorára...« 

»Cselekedetnek is, példának is ritkaság ez 
éppen idegen embertől^ aki nemcsak önzetlen 
szivét, de jótékony kezét is odanyújtja a mi 
boldogtalan nemzetünknek. Méltóságos uram-
nak hive és alázatos szolgája Rákosi Jenő.« 

A nemeslelkü adományozó ez ujabb nagy-
lelkű adományát dr. Dézsi Lajos rektor az 
egyelem tanácsának a.legköze'ebbi ülésén fogja 
bejelenteni, ugyanakkor tesz indítványt annak 
hovafordításáról. 
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Kiadták a munKálatoUat — Héttőm £>oxzáfogna& az épii* 
k e z é s g e z 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ipartestület elöljárósága egyszer már tartott 
utolsó ülést a régi székházban., péntekre azú'án 
váratlanul még egy, de most már valóban utolsó 
ülésre hivták össze az elöljáróság tagjait. Azért 
kellett még egy rendkívüli, sürgős ülésre Ösz-
szehivni az "elöljáróságot, mert az uj székház 
építésére beadott pályázatok kiadása felett kel-
tett dönteni. 

Körmendy Mátyás elnökölt, aki bejelentette, 
hogy a kiirt versenytárgyalásra beérkezett pá-
lyázatokat felülvizsgálták és az egyes munká-
latokra a következő legolcsóbb pályázóknak 
ajánlja a rendeléseket kiadni. 

I. Az ács-, földmunkás és épitőmunkákat 
144.524.50 pengőért az Erdélyi és Br2usr cég kapta. 

Először csak arról volt szó, hogy az ipartestület 
uj székháza egyemeletes lesz és ebben az esetben 
200.000 pengőbe került volna az épület; miután 
azonban kétemeletes székház építését határozták 
el, a második emelet r á h u z á s a 46.288.23 pengőbe 
kerül és a munkálatokat így; is irtfck ki a ver-
senytárgyalásra. 

II. Mükömunkák: Landesberg Mór 9702.40 penaö. 

III. Az asztalosmunkát ketten kapták meg 
15703.30 pengőért: Petri Géza és Hegedűs János; 
Hegedűs I és fél százalék engedményt adott 

IV. Lakatosmunkák: Kecskeméti Antal 13.896.45 
pengő, 2 százalék engedményt adott 

V. Mázolómunkák: Gera József 4584 pengő, 2 
százalék engedmény. 

VI. Üvegesmunkák: Körösi Géza 2738.40 pengő, 
3 százalék engedmény. 

VII. Redőnymunkák, két részre osztva: Fekete 
Vilmos kapta a faredőnyöket, Jároli Géza a vá-
szonredönyöket; mindkét redönymunkálat összege 
2657 pengő; Fekete Vilmos 4 százalék engedményt 
adott. 

VIII. Bádogos munkálatok: Merklar Hermann 
3358.81 pengő, 2 százalék engedményt adott 

IX. Parkettamunkák; ezt az ipartestület házilag 
fogja elkészíttetni. Körmendy elnök felajánlotta, 
hogy ő fogja végezni a munkálatok vezetését; 
ezzel akar hozzájárulni az építkezéshez. 

— Mennyi engedményt ad? — kiáltoztak az 
elnök felé nagy derültség közben. 

X. Szobafestő- és falmázolómunka: Nagy Mihály 
4788 pengő, 1 százalék engedményt adott. 

XI. Vízvezeték- és fázmunkák: Britiig Ferenc 

m» 

46-os bakák, 5-ös honvédek, 
3-as huszárok, l-es tüzérek, 

61-es bakák! 
ott volta'ok ugy e : 

Isonzónál, Przemislnél. Limanovánál, ] 
Uzsoknál, Lucknál, Belgrádnál, 

leptelek ott a 

Világháború 
előadásain hétfőtől csütörtökig 

a Belvárosi Moziban. 

Q filmet a saüólflhadiszállás 
és eredeti fi'mfelvMelek alapián 

a z Ufa-fílmgvár állította Ö s s z e , 

12.627.29 pengő; 1 és fél százalék engedményt 
adott. i 

XII. Csengő- és villanyvezetékek: Deutsch Al-
bert 2514.01 pengő; 1 százalék engedmény. 

XIII. Kályhásmunkákat két részre osztották; 
cserépkályhákat 2290 pengőért a Léderer és Tó-
szegi cég szállít, légfűtés 5490 pengőért Rielschel 
és Henneberg budapesti cég 

Az elöljáróság hozzájárult, hogy a munká-
latokat a fenti cégeknek kiadják. 

Körmendy elnök azután bejelentette, hogy 
az épitőbízottságban felvetődött az az eszme, 
hogy harmadik emeletet is lehetne az épületre 
felhúzni. A második emelet ugyanis 46.000 pen-
gőbe kerül és ha a harmadik emelet sem ke-
rülne lényegesen többe (itt tudniillik számolni 
kell azzal, hogy az alapozást ez esetben meg 
kell erősíteni), ugy az uj székházra m^g egy 
emeletet ráhúznak ós igy, amint eredetileg ter-
vezték, az ipartestület uj székháza mégis há-
romemeletes lesz. 

A fedezetre vonatkozólag Körmendy ugy nyi-
latkozott, hogy tavaszig a pénz elegendő az 
építkezésre és a szükséges 110.000 pengő köl-
csönt csak március végén veszik fel. Lörik 
Árpád, aki minden tételnél túlzott óvatosságot 
hangoztatott, a kölcsönügynél is felszólalt: 

— 24 évig kölcsönben szenvedtem — kezdte 
nagy derültség közepette •— a kölcsönök kü-
lönbözők; reálisak és szenvedélyes kölcsönök; 
ez utóbbi fajtát nem ajánlja. 

Marosán Emil javaslatát fogadta el azután 
egyhangúlag az elöljáróság. Marosán azt indít-
ványozta, hogy az ipartestület forduljon a 
kormányhoz hosszúlejáratú, olcsó kamatozású 
építkezési kölcsönért. 

— Ha a gazdáknak adtak — úgymond — 
25 millió pengőt, adjanak a szegedi ipartes-
tületnek is annyit, hogy felépíthesse házát. 
Nem alamizsna kell, hanem olcsó kölcsön. 

A Horváth Mihály-uccai házat hétfőn kezdik 
bontani, november elsején pedig az ipartestü-
leti ház lebontására is sor kerül. A tervek 
szerint az ipartestület uj székháza augusztus 
l-re készül él. 

Erre azután véget ért a valóban utolsó 
ölés. 

• 

A ipartestület vezetősége ezúton közli az 
iparossággal, hogy október 29-én és 30-án, 
tehát hétfőn és kedden nem tart hivatalos 
órát, mert ezeken a napokon költözködik ideig-
lenes helyiségébe, a Takaréktár-ucca 2. számú 
házba (Bajszár-vendéglő). 

sunya fogkő 
eltorzítja a legszebb arcot. Kellemetlen szájszag 
visszataszító. Mindkét szépséghibát alaposan e) 
lehet tüntetni a pompás, ödítö Chlorodont-fog-' 
paszta "setleg már egyszeri használatával. A fogak: 

már egyszeri hasznalat ntán gyönyörű elefántcsont-: 

színben ragyognak, különösen ha a tisztításhoz a. 
külön erre a célra készített fogazatos sörtéjüi 
. Chlorodont-fogkefét használjuk A fogak közé 
szorult rothadó ételmaradékok, amelyek a kelle-
metlen szájszagot okozzák, ezzel a fogkefé-.' 
vei alaposan eltávolíthatók. Tegyen kísérletet 
egy kis tubns fogpasztával, melynek ára 60 fillér.: 

egy nagv tubus ára P 1-—. Chlorodont-fogkefe 
(puha vagy kemény sörtéjí) P 1-50. Chlorodont-
szájviz üvegenként P 2-60. Csak kék-zöld színő 
csomagolásban és ^Chlorodoní" felirattal valódi. 
Mindenütt kapható. — Leo-Werke A. G., Dresden, 
magyarországi vezérképviselete; Molnár Bertalan ét 
Tarsa, Budapest. 


