
Szegedi egyetemi tanár 
a dorpati egyetem jubi-

leumán 
A díszmagyar, mint „a szegedi egyetemi 

tanárok uniformisa" 

Az elmúlt napokban tartották meg az 
Isztországi Tartuban az egyetem há-
romszázé ves Jubileumát, amelyen dr. 
Csekey István szegedi egyetemi tanirt 
díszdoktorrá avatták. A fényes külsó-
ségek között megrendezett ünnepségek-
ről most a kővetkező sorokat kaptuk 
Tartuból: 

Tárta, július Az fezt lapok egyértelműleg álla-
pítják meg, hogy az észt köztársasig fennállása 
óta a legfényesebb ünnepség a tártul (dorpati) 
egyetemnek minap lefolyt. hároniszázéves alapítási 
ünnepe volt. 1(132 jimíus 30-án irta alá Gusztáv 
Adolf a dorpati egyetem alapítólevelét, ezt az 
évfordulót ünnepelte most a kis balti ország 
fnnepének különös fényt és politikai jelentőséét 
adott, hogy azon az alapító nevének viselője, 
Gusztáv Adolf svéd trónörökös is megjelent 

A- Alma Mater Tartuensis jubileumán vagy 150 
külföldi képviselő jelent meg a 70 ezer lakosú 
F.rnhach-parti Athénben, vagy ésjfűt fíeldelbergá* 
jában, ahogy Dorpatot »evezik, Amerikából, Fok-
városból söt Izland szigetéről is jöttek delegátu-
sok. graekcs, hogy a kisántánt illamai és Szov-
jetoroszország nem küldöttek ki egyetemeikről pro» 
lesszorokat. Ellenben megjelent a tallini (rsvall) 
orosz követ és feltűnést keltett, hogy amikor 4 
diplomáciai kar az észt államfő és * svéd trőo-
örókős kíséretében as evangélikus egyetemi temp-
lomhoz érkezett, a szovjetkövet kivált a sorból 
és a templom ajtajából visszafordult 

Az ünnepélyen a svéd Vrónörökös hosszabb be-
szédat olvasott fel és nagy melegséggel üdvözölte 
a tartui egyetemet Az ünnepi aktus során 38 
külföldi tudóst és négy belföldi kiválóságot avattak 
díszdoktorrá A rektor az első díszdoktori dip-
lomát as államfőnek adta át, majd óriási lel-
kesedés közt a svéd trónörökösnek. 

A tiszteletbeli doktorok sorában volt Csekey 
István szegedi egyetemi tanár, aki nyolc éven át 
volt a dorpati egyetemnek professzora és az ottani 
magyar intézet a^pitó-i^azgatója Amikor a francia 
elfabét szerint Magyarországra került a sor, Se'á\á 
finn professzorral együtt hatalmas éljenzés közben 
lépett diszmagyar/ában a pódiumra Zavaréin ha-
tott, hogy a Magyar Tudományos Ahsdémiát finn 
tudósgai képviseltették. Csekey professzor beszédét 
a következő szavakkal fejezne bt»: 

— Amikor a mutt év októberében búcsúztam, 
hogy tartui tanszékemet a szegedivel felcserél-
jem, a jogászköröktői rendezett buesulakoma al-
kalmival as én kedves barátom és akkor déká-
nom. Uleots professzor olyan vándormadárnak ne-
vezett mely dél forró, napsugaras honiból északi 
hazájába mindig visszatér. Most is Ifjan ellen-
állhatatlan notztalgiával repültem vissza a fehér 
báncsu nyir is a komor fenyő északi hazájába, 
amely nekem, mlg élek, második hazám fog ma-
radni és melynek üdvéért életem utolsó leheletéig 
kívánok dolgozni. Áldja meg a magyarok Istene 
a rokon észt nép hazáját és egyeteméti 

Az téiszt nyefven és nagy szónoki készséggel 
elmondott beszédet többször szakította félbe taps-
orkán. Hendkivül kedvező benyomást tett azon 
bejelentése, hogy a szeged; ejjyetem  a dorpati 
egyetem rektorát és pror k'orát diszdoktoraivá wL 
h'ziotta. 

A beszédeket rádión továbbították helyszíni köz-
vetítéssel. mig az uccán, az egyelem előtt hang-
erősítővel hallgatta az egybegyűlt tömeg. A *\aba 
Kaa« (Szjbad Ország) cimü napilap címlapján 
a következő aláírással hozta Csekey fénykípét: 
»Dr. Csekey professzor, a magyar egyetmek kép. 
viselője ibolyaszínű ünnepi ruhájában az cg-v 
tem aktusán. Sötétlila mentéjének vállát és si . 
gélyét cobol;. prém alkotja, kucsmájáról fehér kó-
csagtól! leng. Ez  a jZeOedi egyetem professzori 
uniformisa (1), mely Tartujan oly mély benyo-
mást tett, hogy a várakozó nép jórészt őt tar-
totta a svéd trónörökösnek« 

A magyar kiküldöttet az ünnepség után bemu-
tatták Gus: táv A.lolf trónörökösnek, aki l-v szólt 
Csekey doktorhoz: »Professzor ur, a nap hőse On 
volt, mert az egyetlen szónok volt, aki nekem 
érthetetlen nyelven beszélt, de mimikájáról szinte 
egész beszédét megértettem.« A svéd lapok is 
mind megemlékeznek a magyar kiküldött nagy-
hatású beszédéről A »Stockholms-Tidningen« azt 
írja, hogy r-t budapesti egyetem rektorinak (!) 
mágnáskosztüme olyan hatást keltett, aminőt csak 
régi festményeden láthatunk« 
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Magyar részről ott volt az ünnepélyen Cindríe 
Egon helsinki magyra ügyvivő, további Haltén, 
berger MiháJy budapesti egyetemi rendkívüli tanár, 
aki két évig volt a földrajz professzora a tartui 
egyetemen. Neki az észt külügyminiszter az észt 

Sasrend parancsnoki keresztjét adta át Dr. V fettnyi 
Elemér szegedi reáliskolai tanúr, cki öt épig volt 
az egyetemen a magyar nyelv lektora, a Sasrenf 
lovagkeresztjét kapta. 

B. P. 
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Telket vásárolt a Társadalombiztosító, 
a város kétévi elfileget folyósított, mégsem építik tel 

az OTI szegedi székházát 
A Táros felierjesztése a belügyminiszterhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A törvény-
hatósági bízottéig júniusi közgyűlése elhatárolta, 
hogy felterjesztést intéz a belügyminiszterhez az 
Országos Társadalombiztosító intézet Szegeden ter-
vezett, de elhalasztott építkezése ügyében. A vá-
ros hatósága a feliratot csak most küldi eL A 
felirattervezetet hétfőn mutatta be dr. Csonk,a Mik-
lés tanácsnok a polgármesternek, aki elhatározta, 
hogy a közgyűlés határozatit elküldi Huszár Ká-
rolynak, az OTI elnökének Is. 

A fa terjesztésire^ hivatkozik a polgármester arra, 
hogy az OTI évekkel" ezelőtt elhatározta az uj 
székház félépitéiét Erre a célra m«7 <• vásárolta 
a rigi székház mellett fekvő telkeket, a rajtuk 
lévő épületekét lebontotta és azóta a Gizella-téren, 
a város szivében, üres telek éktelenkedik A város 
anyagi segítséget u nyújtott az intézetnek ®z épít-
kezésre, amennyiben az intézet vezetőségén rk kí-

vánságára a város által fizetendő OTI dijakra 
kétévi előleget folijositott Hivatkozik a polgár, 
mester arra Is, hogy a hivatalos jelentések szerint 
SS öregségi biztosítás díjtételeiből befolyó ósz. 
szegnek ezentúl harminc helyett negyven százaié-
kát fordítják beruházásokra, építkezésekre, a ter-
vek azonban ismét e$ai * fóváros terrlétére vo-
natkoznak, a vidékre m m gondolt az intézet veze* 
tősége Szegeden az OTl-nak sürgős szüksége fenne 
az uj székházra, mert hiszen köztudomásu. hogy 
a régi székház 8'ük, nem felel n^g rendeltetésé, 
nek, nem tudja kifogástalanul teljesíteni benne 
az intézet  a hivatását, 

A polgármester elhatározta azt Is, hogy a felirat 
másolatát elküldi gróf Kfebelsberg Kunónak, akit 
arra kér fef, hogy iJlelókes helyeken szorgalmazza 
a város jogos kíván igának teljesítését 

DIVATARUHflZIM 
Kárász ucca 3. sz. alá K f t & í helyeztem át 
*0' Dusán felszerelt raktáramat a t. Vevőközönség szíves figyelmébe ajánlom. 

Teljes tisztelettel 

Felosztják a bérlőtársak között 
a társas bérleteket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi időhen sok panasz hangzott el és za-
var támadt az úgynevezett társas-bérletek kö-
rül. A bérlőtársak ugyanis a földbérleti szer-
ződés értelmében egyetemlegesen felelősek az 
egész bérlet béréért. Ha tehát valamelyik társ 
nem tizet, akkor annak a bértartozását is be-
hajtják a többin. Igy pedig rendszerint egyik 
társ sem fizet, ami nagymértékben növeli a 
földbérhátralékokat és megnehezíti a hátra-
lékok behajt ását. 

A város hatósága tulajdonképen hivatalosan 
nem ismeri a társas-bérlet rendszerét. A föl-
det az árverések alkalmával csak egy bérlő-
nek adja ki és csak egy bérlővel köti meg 
a bérleti szerződést A társak kéiöbb kerül-
nek az eredeti bérlő mellé és ilyenkor a város 
hatósága kénytelen tudomásul venni ezeket a 
rendszerint utólagos bejelentéseket, mert a 
:főbérlő« arra hivatkozik, hogy egymaga nem 
tudja megfizetni az egész bérlet bérét 

A hétfői tanácsülésen a polgármester ve-
tett-e fel ezt a kérdést és kijelentette, hogy 
nenúct kellene teremteni ezen a téren; mert 
a várost súlyos anyagi károk érik a társas-
bérlők egyetemleges felelőssége következtében. 

—• A legjobb n egoldás az lenne — mondotta 
a polgármester —, ha az ilyen társas-bérle-
teket /elosztanánk a társak között, ami meg-
szüntetné az e velemleges felelősséget. Min-
den bérlő csak annak a területnek a béréért 
lenne felelős, amelynek bérlője. 

A tanács tagjai azonban me^llapl lct iák, 
hofiv ez az uj readszer igen megnövelné a 

bérletek adminisztrálási munkáját, mert hiszen 
az eddigi 16.000 bérlő helyett legalább 40.000 
bérlőt kellene nyilvántartani, mivel Tan olyan 
tlzholdas bérlet is, amelyen jelenleg nyolc tárt 
gazdálkodik. 

A polgármester azonban megállap!totta,hogy 
az adminisztrációs munka növekedése nem 
lehet döntő szemport a kérdés elbírálásánál, 
mert legfeljebb a kőnywivőséghez kisegítő 
munkaerőket osztanak be. Utasította a pol-
gármester a gazdasápi ügyosz ályt éfi az ügyész-
séget, hogy dolgozzanak ki az ügyben meg-
felelő javaslatot 

Két hirtelen halál 
(A D é l m a g y a . o r s z á g m u n k a t á r s i t ó l } 

Két hirtelen halálesetül tettek hétfőn délelőtt je-
lentést a szegedi rendőrségnek. Be-anf Balázs Fe-
ketesas. ucca 9. *zám alatt lakó 51 éves házmes-
ter az udvari kut mellett levő víztartályból vizet 
akart meríteni. Amint a vedret belemerte a tar-
tályba, megszédült és fejjel előre a tartfryba zu-
hant AZ udvanon tartózkodók azonnü kihúzták 
a vizből, de Berauj ekkor már halott volt. Az 
orvosrer:dőri vizsgálat során megállapították, hogy 
Eeraujt szivbétmlás ölte meg Holttestét a tör-
vényszéki orvostani intézetbe szállították. 

A másik hirtelen halál a rókusl temető mögött 
lévő csőszbázbsn történt Szabó Istvánn?. szüle-
tett Szikszay Rózái be akart gyújtani a kemen-
cébe, amikor hirtelen a szivéhez kapott és hol-
tan terült el a földön. A rendőri bizottság uta-
sítására « holttestet a. törvényszéki orvo&Uni in-
tézetben felboncolják. 


