
Október 16-án tartják meg 
az ipartestületben a rendkívüli közgyűlést 

Viharos elöljáróság! Ölés zajos összecsapásokkal 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

ipartestület elöljárósága hétt'öa délután rend-

kívüli ülc&t tartott. Körmendy Mátyás meg-

nyitó beszédében közölte, hot»y az elnöki űlé. 
sen felajánlotta a: elnökség lemondását, ké-

sőbb áronban az a felfogás kerekedett leiül, 

hogy ez megfutamodás volna a benyújtott 

bizalma! lansági indítvány elói. Ezért megvár, 

ják a rendkívüli közgyűlést. 

Schódly Gyula azt hango^ t t a , hogyha az 

elnökség lemond, akkor az elöljáróságnak is 

le kell mondani. Nem személyek ellen, hárem 

a rendszer ellen ven kifogása- Az a kiván-

s.iga, hogy az elöljáróság m íg a közgyűlés 

Piőtt mondjon le. • 

Most éles és heves vitt játszódott le Csinyi 

János és Schódly között. 

Parcsetich István: 1200 ember nyilvánította 

bizalmatlanságát! 

Közbeszólás: Van abban megtévesztés Is! 

Parcsetich: Semmi erkölcsi alapja nincs, 

nogv az el ölj-íróság továbbra is helyén marad-

jon. Bejrlen' ezután. ho-«- *makrata 
párt ipartestületi frakciója elöljdrósácjl tag-
ságáról lemond. 

Stclner Miklós az összefogás szükségességét 

hangoztatta. Kovács Lajos Körmendy Mátyás 

érdemeiről beszélt. Trinkula József azt han-

goztatta, hogy nem szeméi; e'.t, hanem a rend-

szer ellen indították meg a harcot 

Nagy Mátyás tiltakozott az ellen, h'ogy az 

iparosköröket fiókipartestületnek vennék. 

Berg János szerint nem lehet arra számí-

tani, hogy egy másik elnökség jobb helyze-

tet tudna teremteni kz iparosság számára. 

Biztos abban, hogy az aláírók nem állnák 

kéxvonásukat és még a fele se szavazna bizal-

(A Délmagyarország munkatársitól.) Va-
sárnap délelőtt ünnepélyes keretek között tar-
tották meg a szeeedi egyetem tanévmegnyitó 
ünnepélyét. Az aulát nagyszámú közönség töl-
tötte meg, akiknek sorában megjelentek dr. 
vitéz Shvoy Kálmán vegyesdandárnarancsnok, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Zo-
bay Ferenc főügyészhelyettes, dr. Buócz Béla 
főkapitány-helyettes és még sokan mások. A 
kultuszminisztert dr. Szily Kálmán államtit-
kár képviselte. 

Tizenegy órakor vonultak be a lelépő egyetemi 
tanács tagjai hivatali jelvényeikkel felékesít-
ve. Dr. Veress Elemér, a távozó rektor üdvö-
zölte a közönséget, majd beszédét igv foly-
tatta-

— Bucsuzunk megilletődve, ha rágondo-
lunk. hopvmennvi íószánnékü gondolat posta-
galamb int eresztettük útra és figyeltük aggód-
va. hogv mit érnek azok a mai rossz világban. 
Mégis osztilyrés7Ük lehet az a megnvugvás. 
hogv a nacv szegénység mellett működött a 
lelkesedés é* a szeretet, amely nem tudta ki-
vonni kezükből a fegyvert. Az időt bízonv 
megbecsültük — folvtatta —. mert nem mult 
el nap hivatal ellátása nélkül. 

A rektor ezuh'in az ebnnlt tanév eseményei-
ről számolt be. Elmondotta, hogy 

a tanév a költségvetés csökkentésével 
kezdődött, 

de a mentő munka elvégzése biztosította az 
egvetemi mnnka rendes menetét. Ebben fő-
leg az előző evek tartalékja és a fejlódé» ellen-
állhatatlan ereje volt a segitő. Foglalkozott a 
már keresztulvitt és a még keresztülvinni ren-
delt tanszék csökkentésekkel. 

eddigi ÍR tanszék helyett 13, az orvos-
tudományi karon az eddigi IC helyett 
l-l. a bölcsészeti k:iron az eddigi 18 he-
1 veti in. a matematikai k;iron az ed-
digi 12 tanszék heivett 10 tanszék 

marad er év >égére. 

matlanságot az elnökség ellen. Most nagy zaj-

ban Trinkulát vádolta, majd Podven Henrik 

polemizált Berg Jánossal nagy lármában. Ki-

jelenti, hogy akármit határoznak, 0 iemond 
az alelnökségröl. ^ 

Berg János: Majd a szöve'ct kapjúk, mi 

meg adjuk a kegyelmet! 

Tőrös József szerint az 1100 aláírást azért 
lehetett könnyen megszerezni, mert az iparos-
ság nagyon el uan keseredve. Az elnöknek 
a mai rendszert támogató politikája rossz 
vért szül. Csak az elnök egységespárti a* ipa-
rosság azonban nemi 

Körmendy Mátyás: Nem követem tü*ön-

vizen keresztül az egységes pártot, a kormány, 

által beterjesít^t költségvetést nem fogad-

tam el. 

A zaj és viharos hangulat tovább tartott 

Most személyes kérdésben egymásután szólalt 

fel Schódly Gvula, Takács Biéla és Trinknht 
József, aki azt kérte, hogy küldjenek ki b t 

zotfcágot ügyének fcegvizsgálására. Podoen 
Henrik felszólalása után Körmendy elnök a 

zajos személyeskedő vitát bezárta, majd azt 

mondotta, hogy az elnökség felkérte a jzám-

vizsgáló bizottságot, vizsgálja felül a testület 

ügykezelését. Ez megtörtént semmi hibát nem 

találtak'. Ezért nem mondott le az elnökség 

és ezért határozták el, hogy a Mzalma^ansájf 

indítványt a közgyűlés elé terjesztik. 

Dr. Gyuris István titkár ezután azt java-

solta, hogy a közgyűlést október l M n , illetve 

határozatképtelenség esetén október 23-án tart-

sák meg. Az elöljáróság az indítványt elfő-

gadta és ezzel a viharos ülés félhétkor vénet 

é r t . . . . 

A lftlépő rektor ezután az egyetem halottait pa-
rentálta el, különösen kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg a neínrégen elhunyt dr. Dézsi 
Lajosról. Közölte, hogy az egyetemen az el-
múlt évben 15 magántanári habüitáeló tör-
tént, amely beszédes bizonyítéka az egyetem 
munkásságának. A mult tanév első felében 

' az összes hallgatók száma 2163, 

a második félévben 2028 volt. A' szigorlatok 
száma 3004, az elfogadott szigorlatok száma 
2245 volt. 

Az egvetera az elmúlt év folyamán 
452 oklevelet adott ki. az előző év 504 

diplomájával szemben. 

— A* fiatalokra vár sz a feladat — folytatta a 
rektor —. hogy megtisztítsák a nemzeti ttata-
datot. Értsék meg — mondotta — a szegény-
ségüket türelemmel viselő egyetemi polgáro-
kat, ők a pionírjai annak a mesebeli ország-
nak, ahol a dolgok rendben folynak. A kŐ-
zrpósztálv fiatalsága a nemzet gerince. K kór 
kikezdte' ert a gerincet; vigyázni kelt hogy 

ne legyen baj. 
Az egyetemi polgárok közül — Ismertette 

ezután dr. Veress — a mult évben százan ét-
kertek a népkonvhán, 992 hallgató részesült 
tandíjkedvezményben. Az Ifjúság a nép kő-
zött is dolgozott, pedig az ifjúság helvzete is 
roppant aggasztó. Akit ez a kérdés álmában 
nem zavar, az nem tudia, hogy mennyi idő és 
mennyi pazarlás történik.. 

Bezárt sjtók előtt állnak a fiatalok. Ki 
keli nyitni az ajtókat, amik elzárják .. 
őket a munkától, nehogy as ajtókat 

betörjek. 

A szegedi egyetem ifjai is résztvettek ebben a 
döngetésben. A fízetéshalmozás és álláshalmo-
zas ellen memorandumot készítenek, hogy ez-
zel ostromolják az illetékeseket Reméljük, 

Hogy ez a fontos kérdés mielőbb megoffist 
nver. Ezt elvárjuk mi is — jelentette ki a rek-
tor,—akik annyi fiatalt bocsájtottunk utnak 
jóhiszemüen. 

— Átadom a hivatalom jelvénveit, — fordult 
ezután a lelépő rektor dr. Schmídt Henrik felé. 
Te vagv a reMor és ml mindannyian szív-
ből kívánjuk, ho-v egészséged teljes birtoká-
ban és tudásod teíjes kihasználásával dolgozzál, 
epveteinünk büszkeségére, ifjalnk javára. Rád 
bízom két nagy kincsünkéi: autonómiánkat és 
ifjúságunkat, — védd és őrfcd meg mindket-
tő t 

A rektori széket ezután dr. Schmidt Henrik 
foglalta el. 

— A mai időkben panaszkodó szavakat hal-
lunk: miért kell élnünk erekben az időkben* 
Bizonytalan a jövő, nehéz a Jelen, panaszko-
dik a gazda, a kereskedő, az iparos. Szomorú 
helyzetünkben segítségre és vigasztalóra van 
szükségünk. Az utóbbit a nagy szellemek mü-
veiben. így Goethe költészetében találjuk meg. 
A rektor ezután megtartotta érdekes előadását 
„Goethe életMIesességének néhánv elvegeim-
mel. A »ürü tapsokkal fogadott székfoglaló be-
széd után az egyetemi énekkar énekelte el a 
Himnuszt. 

Iskola és intézeti 

harisnyák, 
kötöttáruk 

• lepfobbat a legolcsóbban 
laszti* Imre wmm oucie 
&zedM»m UJ LLLUAUM melleit 

Idiblszólamlisl tárgyalások 
A szegedi IL száma adófelszólamlásl bizott-

ság szeptember 28-án a pénzügyigazgatóság IL 
emelet, 54 számú helyiségébe« a kóvatkesfi té-
teleket tárgyalja: 

Bornstein Dezső lakatos Kossuth Lajo»«ufárut 
54. Fekete Nándor bádogos Kossuth Lajos-sugái* 
ut 18. Gárgyán Imre é$ fia borkereskedő Polgár* 
a. i a K. W. D. Smith JHsco" kötöttárugyár Ri-
gó-u. 38. özv. Lüeza Józsefné kelmefestő Tábor-
n. 4- Faragó Lajos háztulajdonos Koron«-u. 25. 
Patzauer Sándor háztulajdonos Margit*, i Wall 
Lajos háztulajdonos Fodor*. 8. Hegyi ZoHéa ház-
tulajdonos Tisza Lajos-kőrut 21. érv. Kamtoér 
Józsefné háztulajdonos Alkony-a. 10b. Horváth 
Erzsébet háztulajdonos Rókusi feletefőldek 112. 
dr. Bárkányi Zoltán háztulajdonos Balástra 
362. Rosner Ödön toIIVereskedő Petőfi Sándor-
sugárut 11 Rosner Ödön tollkereskedő Petőfi 
Sándor-sujsárut 12. Bárkányi Matild háztulajdo-
nos Margit-u. 18. Nyáry István háztulajdono« 
Attila-u. lő. Nyáry István háztulajdonos Attlla-u. 
16. Lampel József háztulajdonos Tábor-«. 8. özv. 
Sándor I íjosné háztulajdonos Pűspók-ucea 12. 
Hegyi József háztulajdonos Tisza Lajos-körűt 21. 
Hesser Lajos háztulajdonos Feketesas-«. 24. Do-
ráaszyk Károly háztulajdonos Tisza L« jos-körut 
73. Strausz Gyula épö let f «kereskedő képr. Hajdú 
Béla dr. Kontraszty János háztulajdonos báró Jó-
sika-«. 1. Bsumann Lajos háztulajdonos Csong-
rádi-sugárut 57. Faragó Boldizsár háztulajdonos 
Stárló-u. a. Töi'ök Ferene háztulajdonos Kossuth 
LsJos-sujfáru* «7 Schfissler Tgn*» háztulaj-
donos Paeslrta-u 31. Várody l.ukárs háztulaj-
donos bárő Jösikvn 28 dr. Varga László háztu-
lajdonos Margit-u. 20 dr. Varga László háztu-
l.íjdonos Marglt-n. 20. Bokor Adolf gyógyszerész 
báró Jőjika-u. 3 Szlgethl Dezső Ifáv, Intéző 
Szettffiárotnság-u. 4 b. 

H Délmaqyarorszáa kölcsön-
könyvtárában az előfizetési dií: 
a O é l r a a g y t r o r s z á g előfizetői r é s z é r t h a v o n k l n t 
1 P 8 D f l í , R i u B k á s e l é f i z e i O f c i i k bateoklot 18 f i l l é r , 
• i o l s n k i m á s r é s z é r i k a v o i k l n t 1.19 p e n g ő . 

A fiatalság problémáiéról 
beszélt a távozó rektor az egyetem tanévmepnyltó 

ünnepségén 
2100 hallga16, 452 diploma — I I tanszéket megszüntetnek a szegedi egyetemen 


