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I budapesti egyelem rektorának 
ó iieszéie a vé 

Budapest, szeptember 17. A budapesti egyete-
men szerdán délelőtt volt az ünnepélyes meg-
nyitás, amelyen dr. Nékám Lajos, az uj rektor 
mondott székfqglaló beszédet, amelyben azokról 
a hatásokról emlékezett meg, amelyeket a vérbaj a 
világtörténelemre gyakorolt. 

— Fogalmat ad e csapásról az a roppant pusz-
títás is, melyet a szifilisz a szellemi javak terén 
mindenütt végzett, — mondotta. Légióra megy 
azoknak a kiváló tudósoknak, íróknak, költőknek, 
művészeknek száma, akik a szifilisz miatt tulkorán, 
erejük teljességében mentek tönkre. Ibsen »Ki-
sértetei» jutnak eszünkbe, ha Heine, Ebers, Lenau, 
Daudet, Guy de Maupassant, Wilde, Schopenhauer, 
Nietsche, Schumann, Makart, Manet Gauguin, Paál 
László, Munkácsy, Ady Endre kettétörött pályá-
jára gondolunk! Mennyit veszített az emberiség 
bennük I Mennvire kiengesztelődünk némelyiknek 
emléke iránt, mennyi bántó vonást letörölhetünk 
például Adyról, ha tudjuk, hogy a paralizis 10—15 
éven át rombolhatta, szennyezhette lelkét és mon-
dathatott és tétethetett vele olyan dolgokat, ame-
lyekért a szegény beteg már nem volt felelős. 

— Ez a baj nem kímélte a császárokat, poli-
tikusokat, hadvezéreket sem, — folytatta Nékám. 
Három, a világháborúban szomorú nevezetességre 
vergődött embert említek meg, akiknek későn fel-
ismert paralizise az egész emberiségre, főleg azon-
ban reánk, magyarokra végzetes következményeket 
idézett elő. Az egyik Poíiorek táborszernagy, a 
másik Lenin, a harmadik Wilson volt. Wilson 
tizennégy pontjának kitermelője egy Herbert Croly 
nevü ujságiró volt. Lelketlen emberek azonnal 
felismerték e tételek destruáló erejét és a háború 
nagy jelszavává fújták fel azokat, önrendelkezési 
jogot ígértek mindenfelé és ezzel demoralizálták 
a központi hatalmak seregeit. 

Kijelentette ezután Nékám rektor, hogy a ja-
vulást a természettől, az orvosi kutatástól és a 
társadalom belátásától várja. Ismertette azt a 
teóriát, amely a szifilisz patológiai történetét há-
rom korszakra osztja és ciklusát 5—600 évre te-
SÜÍ, melyből napjainkig már körülbelül 400 letelt. 

H o l l f w a o d R e v ü 
a Metró-Goldwyn pazar kiállitásn attrakciója! Ének, zene, 
a legbravurosabb táncattrakciók, a ezinek szimfóniája. 

John CsiSbert, N o r m a Shearer , 
Buster Keafion, Conrad N a g e l , Anita P a g e 

és a leghíresebb filmsztárok főszereplésével 
péntektől a Belvárosiban. 

Pestis 
Sanghaj szeptember 17. Mandzsúria északi tar-

tományaiban kitört a pestis. A járvány 1900. óta 
ezeken a vidékeken minden tizedik évben felüti 
a fejét. A lakosság az első ötszáz balottt hírére 
pánikszerűen menekült. 

Forduljon bizalommal Szeged 
legrégibb rádió-
szaküzletéhez!! 

18 havi részletre 
kanhatja 

PHII/IPS 
rádiókészülékeket és alkatrészeketl — Diifatan, 

vételkölelezettség nélkOII bemutatás! 173 

Deutsch Albert 
rádió és villamossági vállalatánál 

K á r á s z u . 3 . T e l e i o n 8 - 7 1 . 
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Három letartóztatás 
a »Rothe ff£l£e« miatt 

Budapest, szeptember 17. A budapesti fog-

ház gondnokságának feltűnt, hogy a letartóz-
tatásban lévő kommunista foglyok igen sok 

élelmiszert és könyveket kapnak . A rendőr-

ségi nyomozás megállapította, hogy a külde-

mények a moszkvai »Rothe Hilfet-USl szár-

maznak és azokat a budapesti megbizották, 

Markos Flóra, Weisz Henr ik magántisztviselők 

és egy brünn i műegyetemi hal lgató juttatták 

el a foglyokhoz. Mindhármukat letartóztatták. 

n ami! nyújt, az : "zenei 
• HangSisztasága töké-

letes, minősége kiváló* 
Könnyen kezelhető. 6-12-10 

havi részletre beszerezhető. 

Rózsa Sándor esete a gyűrűvel 
Sikkasztásért 40 pengőre Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Hajnal 
büntetőjárásbiró előtt szerdán egy fiatal keres-
kedősegéd, Rózsa Sándor állott sikkasztás vétsé-
gével vádolva. A feljelentést Sárközg Erzsébet ma-
niküröslány tette ellene egy gyürü elsikkasztása 
miatt Húsvétkor Rózsa Sándor elment Sárközy 
Erzsébetet meglocsolni. Beszélgetés közben észre-
vette, hogy a lánynak szép gyürü van az ujján. 
Arra kérte a lányt, hogy kölcsönözze neki né-
hány napra a gyűrűt, mert Pestre utazik és sze-
retne ott a gyűrűvel >reprezentálni«. Sárközy Er-
zsébet gyanutlanul átadta a gyűrűt Eltelt né-
hány nap, de Rózsa Sándor nem hozta vissza a 

"gyűrűt. A lány többször fzent, de Rózsa nertf 
mutatott hajlandóságot a gyürü visszaadására. Végül 
is a lány megtette feljelentését 

A szerdai tárgyaláson Rózsa Sándor azzal vé* 
dekezett, hogy nem volt szándékában elsikkasztani 
a gyűrűt. Vissza akarta adni, de közben elvesztette* 
Ellenben ha a lány időt ad neki, akkor rész-
letekben most is visszatéríti a gyűrű árát Sái> 
közy Erzsébet kijelentette, hogy nem kivánja Rózsit 
megbüntetését. A feljelentést is csak azért tette^ 
mert egy kedves emlékgyürüről volt szó. A biró-

j ság Rózsa Sándort 40 pengő pénzbüntetésre ítélte* 

További tervezgetések a Gizella-tér rendezéséről 
(A Délmagyarország munkatársától.) A polgár-

mester szerdán délelőtt Mihályffy László műszaki 
tanácsos kíséretében szemlét tartott a Gizella-téren, 
hogy a helyszínen vizsgálja meg azt a hármas ter-
vezetet, amelyet a mérnöki hivatal városrendezési 
osztálya a Gizella-tér rendezésére készített. 

A mérnöki hivatal — mint ismeretes — hármas 
tervezetet dolgozott ki. Az első megoldás az lenne, 
ha csak a Templom-tér főbejárata, illetve a püs-
pöki palota és a fizikai intézet előtti részt hoznák 
rendbe. Ez 42.000 pengőbe kerülne. A második 
megoldás esetén ezenkívül még rendbehoznák azt 
a térrészt is, amely a főbejárat ás az Árpád-ucca 
közötti szakaszon terűi el. Igy a költség 37.000 
pengővel növekedne. Ha pedig rendeznék egészen 
a Tisza partjáig a terűletet, további 25.000 pengő 
költség terhelné e várost. Felmerült az a terv is, 
hogy egyelőre csak ideiglenesen rendeznék a teret, 
ami tízezer pengőbe kerülne. 

A polgármester a szemle után elmondotta, hogy 
a végleges rendezés mellett foglal állást, mert az 
ideiglenes rendezésére szükséges tízezer pengő ki-
dobott pénz lenne és rövid időn belül úgyis sort 
kellene keríteni a végleges rendezésre. Mivel a 
városnak van erre a célra valamennyi pénze, az, 
amit a Templom-tér rendezésére felvett kölcsönből 
megtakarított, körülbelül harminchétezer pengő, 
valószínűleg a mérnöki hivatal első tervezete kerül 
megoldásra. Ennek a tervezetnek a keretében rend-
behoznák a gimnázium épülete előtti parkot is, 
még pedig ugy, hogy az épület előtti kocsiutat 
megszüntetnék, igy a gimnázium elé olyanféle 
park kerülne, mint amilyen az egyetem központi 
épülete előtt van. Ebbe a parktükörbe helyeznék 
el Dugonics András szobrát, a Dugonics-teret vi-
szont az ismeretlen katona sírjának tartanák fenn. 
A Turul-emlékoszlopot pedig Újszegedre helyez-
nék á t 

A gimnázium előtti parktükör kiképzése hét JN 
fé'e'er pengőbe kerülne, ha tehát a város más fcde. 
zetet a Gizella-tér rendezésére nem talál, csak a! 
Templom-téren megtakarított harminchétezer pen-
gőt, akkor a munkának ezt a részét máskorra! 
halasztanák. 

Halálra égett az öreg udvaros 
az istálló padlásán 

(A Délmagyarország munkatársától.) BoiH 

zalmas tüzhalált szenvedett Vásárhelyen egyj 
öreg udvaros, Jáger András. Tegnap éjjel at 
Csomorkányi-uccában kigyulladt Csáki Jáno^ 
gazdálkodó istállója. Az erősödő szélben aí 
tüz egyre rohamosabban pusztított és mire! 
a tűzoltók a helyszínre érkeztek lángban állott 

az egész istálló. Az oltási munká la tokat meg-

nehezítette az a körülmény, hogy nem volt! 
elég viz. Mégis nagy erőfeszítések árán háromé 
órai munkával sikerült a tüz továbbterjedésé^ 
meggátolni. 

Amikor a tüzet már lokalizálták, feltűnfj 
hogy a gazdálkodó öreg udvarosa, a 64 évei 
Jáger András nincs sehol. Tűzoltók, rendőrök] 
a ház népe kezdték keresni Jágert, akit hosz-j 
szas kutatás után a leégett istálló padlásán! 
találták meg holtan. Arcra borulva feküdt kö-
zel a föl járóhoz, amiből arra következtettek^ 
hogy menekülni akart, a füsttől elá jul t ék 

szörnyű tüzhalált szenvedett. A szerencsétleni 
ember teste teljesen összeégett. A vásárhelyi 
rendőrség a szerencsétlenség körélményeinetí 
tisztázására a nyomozást megindította. 

Belvárost M o s l Szeptember 18-in, csütörtökön 

A r é g i d a l - Zenés, énaklS, beszéli film. 
R I C H Á R D T A U B E R kamaraénekessel a iöszerepben. 

Azonkívül: H í m r i Ó . 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és tlnnepnap 3, 5, 7, 9 ínkor 

Korzó Mozi Szeptember 18-án, csütörtökön 

U! Dagf.vcr és Hans SlOve gyönyörű magyar tírptyu filmje: 

Maros vize folyik csendesen. 
Azonkívül: Burleszkek. 

Előadások kezdete 5, 7. 9. vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 


