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A iiigedi egyetemen megkezdődtek 
és savartalanul folynak az előadások 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
szegedi egyetem fakultásain hétfőn ismét meg-
kezdődtek az előadások, sőt a bölcsészeti fa-
kultáson már szombaton is voltak előadások. 
Hiába uszitott a fajvédő újság, sem szombaton, 
sem hétfőn nem zavarta meg senki és semmi 
sem a tanitást és a hallgatók nyugodt hangu-
latából, érettségre valló magatartásából az 
egyetem vezetősége azt következteti,, hogy most 
már nem ismétlődnek meg azok a tüntetések, 
amelyek csaknem a szegedi egyetem bezárá-
sára vezettek. 

Mint ismeretes, Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter az elmúlt hét végén megbeszélést 
tartott a magyar egyetemek rektoraival és mi-
után tájékoztatta magát a helyzetről, felha-

talmazta a rektorokat, hogy hétfőn megnyit-
hassák ismét egyetemeiket, ha az ifjúság ga-
rantálja a rendet és a tanítások zavartalan-
ságát. Dr. Dézsi Lajos, a szegedi egyetem rek-
tora Budapestről való hazaérkezése után ma-
gához kérette az ifjúsági szervezetek vezetőit,, 
akik kijelentették, hogy a szegedi egyetem 

5 hallgatósága távoltartja magát minden tünte-
téstől, amelynek céltalanságáról a közelmúlt-
ban meggyőződhetett. Ennek alapján a rektor 
élt a kultuszminisztertől kapott felhatalmazás-
sal és megnyitotta ismét az egyetemet̂  amely-
nek minden fakultásán, minden intézetében 
megindult és zavartalanul folitik a komoly, tu-
dományos munka. 

A budapesti egyetemek lárva maradtak 
Budapest, november 5. A tudományegyete-

men ma ért véget az ötnapos ünnepi szünet s 
mikor a diákok reggel megjelentek a fakultások 
'épületeiben, ismét pedellusok fogadták őket, 
¡akik közölték velük, hogy az előadások szü-
-rrtelnek. 

A Műegyetem és a közgazdasági egyetem 
megnyitása iránt sem történt még intézkedés, 
pedig ez a két egyetem már három hete van 

zárva 
Az Állatorvosi Főiskolán ma délelőtt ismét 

megkezdődtek az előadások, amelyen a zsidó 
vallású diákok is megjelentek. Teljes rend 
uralkodott az épületekben. Tizenegy órákor 
azonban idegen elemek jutottak be a főisko-

j Iára és ezek fenyegető magatartást tanúsítottak 
I a zsidó vallású diákokkal szemben. Rendí-
| zavarás azonban nem fordult el. 

Hais&ász Mendlergyári m.un'k.as 
felatíia a s&írájRot 

Három munkaoszíály tovább sztrájkol 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
több mint három hete tartó kendergyári sztrájk 
sorsa vasárnap eldőlt. A sztrájkolok nagy tö-
mege visszatért a gyárba és hétfőn reggel már 
megkezdte a munkát. A sztrájk váratlan meg-
szűnésének legfőbb oka az, hogy a rendőrség 
a vidéki illetőségű szlrájkolókat nem töri meg 
a városban. Ez azután végleg eldöntötte a 
sztrájk sorsát. 

A sztrájkoló kendergyári munkások vasár-
nap délután öt órakor a Munkásotthonban 
izgatott hangulatu gyűlést tartottak, amelyen 
elhatározták^. hogy hétfőn reggel felveszik a 
munkát. 

A Kendergyárban hétfőn reggel már meg-
kezdődött a munka. Mintegy 600 munkás tért 
vissza a gyárba• A javító, gömbölyítő és korda 
osztály munkásai azonban tovább állják a 
harcot és igy a három osztály munkásai nem 
vették fel a munkát. A gyár igazgatósága erre, 
hógy a gyár fennakadás nélküli munkáját 
biztosítsa, a munkára jelentkező szlrájkolókat 
állította a munkás nélkül maradt három osz-

tály munkapadjai mellé. A munkások' közül 
azonban sokan nem akartak uj munkahelyü-
kön dolgozni, amire a gyár igazgatósága 35 
munkást ismét kizárt a gyárból. 

Az újból kizárt munkások sérelmeiket be-
jelentették a szakszervezetnek, amely kedden 
tárgyalja az újból kizárt munkások ügyét 

A kendergyári sztrájk megszűnésével kap-
csolatban Lájcr Dezső párttitkár a következő-
ket mondotta munkatársunknak: 

— A sztrájkoló munkásság ugyan megadta 
magát és újból munkába állott, mindez azon-
ban fogfeladást nem jelent. A megkezdett har-
cot tovább folytatjuk és más eszközökkel pró-
bálunk sikert elérni. 

— Véleményem szerint a 600 sztrájkoló 
munkás bevonulása még nem jelenti azt, hogy 
a gyárban ismét megindul az üzem. A három 
osztály munkásai nélkül az üzem nem tartható 
f^pn és a három osztály mintegy 100 munkása 
semmi körülmények között nem adja fel a 
harcot. 

A léífeniartásl k ö l t s é g e i * I n d e x s z á m a 
szeptemberiben 120-ról 1 5 1 - r e e m e l k e d e t t 

Érdekes statisztikai adatok a pénzügyminiszter szeptemberi jelentésében. 

Budapest, november 5. A pénzügyminiszter 
XXVII. jelentése az államháztartás szeptem-
ber havi helyzetből számol be. Az állami 
közigazgatás szeptroiber havi bevételei 83 mil-
lió pengőt tettek ki, vagyis az előirányzott ösz-
szegnél 3.6 millió pengővel kedvezőbben alcc-
kultalc. Az októberi előirányzatban a bevétel 
37.3 millió pengővel szerepel. 

A népszövetségi kölcsönből szeptember 30-án 
rendelkezésre álló egyenleg 34,190.720 pengő 
95 fillért tesz ki. 

A posta szeptember hónapban 33,206.000 
közönséges, 1,341.262 ajánlott, 66.936 értékle-
velet, 1,141.567 csomagot, 720.693 postautal-
ványt kézbesített. Feladtak összesen 335.093 
táviratot A távbeszélő főállomások száma 
69.228, az engedélyezett rádióvevőberendezések 
száma 121.526, ami majdnem kétszerese, a ta-

valyi szeptemberi állomások számának. A pos-
ta kezelési eredménye 1,957.653 pengő bevé-
teli többlet. 

A Máv. S,601.490 utast és 2,288.413 tonna 
árut szállított. Bevételi többlete 5,302.001 pen-
gő. A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság 
443.737 utast és 203.963 tonna árut szállitoti. 
Bevételi többlete íll.927 pengő. 

A tényleges bankjegyforgalom szeptember-
ben 2.6 millió pengő emelkedést mutatott. A 
forgalomban levő váltópénz mennyisége szep-
tember végén 46,314.043 pengő 94 fillér. 

A postatakarékpénztárban a takarékbetétek 
állománya szeptember végén M, 112.351 pengő 
59 fillér, a csekkszámlák állománya 223,316.216 
pengő 88 fillér. 

A külkereskedelem mérlegében az augusz-
tusi behozatali többlet 21.6 millió pengő veit. 

I r o d a l o m é s m ű v é s z e i . 

lolsszíof £GÓ 
remekműve : 

Grefa Garhoval 
szerdáiéi a Belvárosiban. 

Az év első nyolc hónapjában a külkereske-
delmi mérleg passzívája 248.7 millió pengő. 

A nagykereskedelmi árak indexszáma /34-
lől 137-re emelkedett. A létfentartási költségek 
indexszáma, a lakásbéri is beleértve, 120-ról 

131-re, lakásbér nélkül számítva pedig 131-ről 
132-re emelkedett. 

Szeptemberben 7 csőd és 52 kényszeregyez-
<% foglalkoztatta a bíróságot. 

A munkanélküliek szama szeptemberben 
csökkent. A nyilvántartott munkanélküliek 
száma 12.952. 

kis rekedfséggel, némi humorral, gyógy-
szerfárvííéva!, kolduSással és a finisben 
dr. Kormányos egy sürgős kérelmével 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-
főn tanácsülés volt a torony alatt. Viták, hosz-
szabb purparlék azonban nem adódtak. A 
tekintetes tanács elé nem kerültek fontos 
ügyek A szenátor urak gyorsan siklottak át 
a szépszámú ügydarabok referálásánál. Fodor 
Jenő polgármesterhelyettes előtt egész akta-
hegy feküdt, amelyelvről ismert hangjától el-
térően kissé fátyolosan referált. 

Amikor a tanácsülésre bejött dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, Fodor Jenő azon-
nal jelentést lett« arról, hogy miért rekedt. 

— Itt voltak a németek — beszélte —-, a 
hallal nem yolt semmi baj, de a pulykának 
egy csontdarabja megakadt a torkomon. Majd 
megfulladtam, — panaszkodott a helyettes pol-
gármester. 

— Közérdekből, — jegyezte meg nagy de-
rültséget keltve Csonka tanácsnok. 

Rack Lipót viszont arról beszélt, hogy össze-
vissza tizenegy ügydarabja van. abból is hat 
előlegkérő akta. 

Azután ment minden, mint a karikacsapás. 

Az Országos Testnevelési Tanács meleghan-
gú köszönő levele nagyon jól esett a tanács-
nak. A levél különösen Somogyi polgármester 
lelkes tevékenységét emeli ki a testnevelés fel-
lendítése körül. 

Újból szóba került a Templom-téri gyógy-
szertár ügye, amely már megjárta a közigaz-
gatási bizottságot is. Frankó Andor kért a 
térre uj gyógyszertári engedélyt, a bizottság 
azonban ugy döntött, hogy nincs szükség a 
Templom-téren uj gyógyszertárra, felebbezés 
folytán került az ügy a tanács elé, azonban 
a tanács se látta szükségét, hogy a Templom-
téren uj gyógyszertár nyíljon. Ott most uj 
klinikák épülnek, amelyeknek megvan a házi 
gyógyszertáruk, azonkívül ezek a klinikák ugy 
épülnek, hogy azokba gyógyszertárat el sem 
lehet helyezni, legvégül pedig Szegednek ez-
időszerínt tizenegy gyógyszertára van, amelyek 
a szükségletet teljesen kielégítik. 

A belvárosi római katolikus egyházközség-
nek azt a bejelentését, hogy a koldulás ren-
dezését magára vállalja, a tanács tudomásul 
vette. Az egyházközség megszünteti a koldu-
lást a templom előtt és a temetőkben. A tanács 
próbaképen havi ezer pengővel segiti elő a 
rendezést a szegényalapból. 

A polgármester már bezárta a tanácsülést, a 
tanácsnokok szedték össze aktáikat, amikor 
nagy lelkendezve rohant be dr. Kormányos 
Benő ügyvéd és egy tanácsi ü2vdarabot — 


