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tagja lesz. Az államtanács mint második ka-
mara fog működni, amelynek husz államtaná-
c s o d a szövetségi elnök nevezi ki 

Bécs, október 2. Leobenben és Donawitzban 
izgalmat keltettek olyan hirek, hogy Karín -
thiában, nemzeti szocialista irányítás alatt 
parasztlázadás tört ki és hogy Klagenfurtban 
letartóztatták H fi 1 g e r tábornokot, az ismert 
Heimwehr-vezetőt. Később olyan hirek érkez-
tek, hogy a stájerországi Judénburgban véres 
összeütközésre került sor tüntetők és az álla-
mi végrehajtóhatalom közegei között. Ezekre 
a hirekre a nemzeti szocialistákhoz csatlako-
zott stájer Heimatschutz elrendelte csapatai-

nak mozgósítását. A puccshirek azonban valót-
lanok voltak és amikor az osztagok a megjelölt 
gyülekezési helyre vonultak, megerősített 
csendőrcsapatok állták el utjukat. 

A csendőrök letartóztatták a gyülekező stá-
jer Heimatschützlereket és így á mozgósítás 
meghiusult. Több, mint ötven letartóztatás tör-
tént. Több letartóztatottnál jegyzéket találtak 
a betiltott stájer Heimatschutznak és hozzá 
közelálló szervezeteknek tagjairól. R e n z e n-
b e r g üzemvezetőt, a nemzet? szocialisták leo-
beni helyi csoportjának vezetőjét, aki a moz-
ósitási parancsot kiadta, beszállították a leo-
eni kerületi törvényszék fogházába. 

B o r , m u s t , p á l l n h a , f e f m e r ö h 

dus v á l a s z t é k ú o l c s ó á r a k k a l 

K E L L N E K tótszerésznei, 
Kárász ucca 3. 

éber és légy szigorú, nehogy a farkasok egyetlen 
egy bárányomat is széttépjék. Az Alma Mater 
ime Méltóságodra bízza minden anyagi, szellemi 
és erkölcsi kínosét. Ezek bölcs megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez kívánok erőt, kitartást és egészsé-
get. 

A befejező szavak közben a távozó rektor 
levette nyakából az egyetem aranyláncát és 
azt az újonnan megválasztott rektornak, 

dr. Széki Tibornak 
a nyakába tette. Az u j rektor ekkor a követke-
zőket mondotta: 

— Mély megilletődéssel veszem a rektori lán-
cot, egyetemünk legtöbb méltóságának díszes jel-
vényét, a felelősségnek azzal az érzésével, mely 
természetszerűleg át kell hassa a lelkét annak, aki 
társainak megtisztelő és kitüntető bizalmából el-
nyert magas tisztség betöltésére vállalkozik. A 
flelősséget, jól tudom, elődeim is valamennyien 
mélyen átérezték, de talán egyikükre sem neheze-
dett ez az érzés oly súllyal, mint most én reám, 
mikor államháztartásunk rohamosan fokozódó ta-
karékoskodásából kifolyó intézkedések egyike, 
vagy másika egyetemünk zavartalan működése elé 
olyan akadályokat gördíthet, amelyeknek elhárí-
tására erőim elégtelenek lennének. 

— Ebben az ünnepélyes pillanatban szinte fél-
ve kérdem önmagamtól, hogy vájjon az esetleg 
bekövetkezhető nehéz viszonyok között képes le-
szek-e mindazoknak a feladatoknak eleget tenni, 
melyeknek teljesítését tőlem az egyetem minden 
egyes tagja joggal elvárhatja. Erre a kérdésre fe-
leletet adni nem tudva, mégis bizalommal látok a 
munkához, mert tudom, mert meg vagyok győződ-
ve, hogy tanártársaim, kiknek baráti jóindulatát 
és áldozatkész szivélyességét mindig és kivétel 
nélkül mindenikük részéről szerencsés lehettem 
élvezhetni, támogatásukat — melyet most különö-
sen kérek — ebben a tisztségemben sem fogják 
megvonni tőlem. Amidőn hálás köszönetet mon-
dok tanártársaimnak, hogy egyhangú választásuk-
kal a legnagyobb kitüntetésben részesíteni kegye-
sek voltak, igérem és fogadom, hogy minden erő-
met egyetemünk érdekeinek szolgálatába állítom, 
hogy egyetemünk ősi hagyományaihoz hiven ra-
gaszkodva és azt végsőkig védelmezve, igyekezni 
fogok egyetemünk hírnevét és tisztségem tekinté-
lyét csorbítatlanul megóvni. 

Az uj rektor beszéde után a távozó tanács 
átadta á helyét az uj tanács tagjainak, majd 
dr. S z é k i Tibor rektor „A konstitúció le-
ientősége az organikus chémiában" cimmeí 
tudományos értékű székfoglaló előadást tartott. 
A közel egyórás és kísérletekkel tarkított elő-
adás után á díszközgyűlés közönsége hosszan-
tartó tapssal köszöntötte az u j rektort. Az ének-
kar végül a Himnuszt énekelte, déli 1 órakor 
befejeződött az egyetem tanévnyitó ünnepsége. 

Egy asszony 
borzalmas családirtása 

Ludwigshafen, október 2. Az éjszaka borzal-
mas családi tragédia játszódott le. M a n n 
fegyverkereskedő lakásának hálószobájában a 
kereskedőt, feleségét és 13 éves leányukat 
agyonlőve találták. A másik, 16 éves leány még 
élt", de olyan súlyos fejlövést szenvedett, hogy 
reménytelen állapotban szállították kórházba, 
ahol délelőtt meghalt. A családirtást az asz-
szony követte el. Az asszony az alvó családta-

?;okat egymás után agyonlőtte. A családot hét-
ón ki akarták lakoltatni, a butorszállitó kocsi 

már ott állt a kapu előtt. Ez a tény és a rossz 
üzletmenet adta az asszonynak a családirtás 
borzalmas eszméiét. 

2ntéxeti, Iskolai fiarísnydk, 

gyermek kötöttkabdtolc. 

nagy u d l a s z i é k b a n . 
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Battfsta a kubai forradalom élén 
At ellenforradalmár tisztek véres harcok ufftn megadták magukat 

(Budapesti tadósitónk telefon jelentése.) New-
yorkból jelentik: Havannai jelentések szerint 
a kubai helyzet a végsőkig kiéleződött. San 
Martin elnök ellenőrizhetetlen hirek szerint 
kénytelen volt átengedni a kormányhatalmat 
B a 11 i s t a ezredesnek, az egy kori "őrmester-
nek. aki a forradalom győzelme után a kubai 
haderők főparancsnoka lett. A Nemzeti-szál-
lóban, — ahol többszáz ellenforradalmár ka-
tonatiszt két héttel ezelőtt elbarrikádozta ma-
gát — megkezdődtek a harcok a tisztek és a 
kormány csapatai között. Hétfőre virradó éj-

szaka a katonaság ostromra indult az ellenfor-
radalmár tisztek ellen. A tűzharcnak, —amely 
egész éjszaka tartott — sok halottja és sebé-
sültje van. A tisztek egyelőre még tartják ma-
gukat. 

Havannából jelentik: A Nemzeti-szállóban 
levő tisztek az esti órákban megadták magu-
kat. Az ostromló katonaság behatolt a szálló-
ba, elkobozta a fegyvereket és letartóztatta a 
tiszteket, akik közül tizenötöt súlyos sebekkel 
kórházba kellett szállítani. 

„Depresszióban vagyunk 
és nem tudjuk, elértük-e a legnagyobb mélységet, 

vagy még lejfebb kell sülyednünk" 
A távozó és az nf rektor a szegedi egyetem védelméről a tanévmegnyitó ünnepségen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Ferenc József Tudományegyetem vasár-
nap délelőtt tartotta tanévmegnyitó ünnepi 
közgyűlését. Az Ühnepségre felvonultak az ösz-
szes hatóságok és intézmények képviselői, va-
lamint olyan nagyszámú közönség, hogy az 
egyetem díszterme szűknek bizonyult á 'befo-

Cdásukra. A kultuszminiszter képviseletében 

. F l a n d o r f f e r Pál miniszteri tanácsos 

Í'elent meg a közgyűlésen. Az egyetemi ének-
rar a Hiszekegyet' énekelte el, majd 

dr. Schmidt Henrik 

a távozó rektor tartotta meg nagy érdeklődés-
sel hallgatott beszámolóját az egyetem elmúlt 
tanévéről. 

— Egy szokatlanul nehéz, súlyos gondok és 
aggodalmak között eltelt esztendőről kell beszá-
molnunk. — mondotta. Régebben alig telt el tan-
év, hogy a lelépő rektor örömmel ne Jelenthette 
volna ilj épületek emelését, uj intézetek felállítá-
sát, nj tanszékek szervezését, a kidőlt professzo-
rok helyébe ifjú tudósoknak egyetemünk számára 
való megnyerését Az én beszámolómban ilyesmi-
ről alig fog szó esni Az évek óta tartó gazdasági 
világválságban ezt nem is remélhette senki. Dep-
resszióban vagyunk, hullámvölgyben és nem tud-
hatjuk, elértükbe a legnagyobb mélységet, vagy 
még mindig lejfebb kell sülyednünk. Ezt tudva, egy 
évvel ezelőtt féltő kétséggel és szenvedő lélekkel 
vettem át az ügyek vezetését. Mert hisz bizonyos, 
hogy dicsőség övezi és boldog érzés tölti el a dia-
dalmasan előretörő hadvezért, de azt, akinek fel-
adata, hogy egy nehezen megszerzett pozíciót a 
végsőkig védelmezzen és tartson meg, nemcsak 
nappal, hanem még álmában is rémíteni fogja a 
gonosz lehetőségek slkfejü szörnyetege. Ilyen fejei 
vannak ennek a rémnek, hogy: szüneteltetés, cisz-
szevonás, áthelyezés, leépítés, megszüntetés, hoz-
zányulás. 

— A múlt esztendő is gyásszal és szomorúság-
gal kezdődött — folytatta ezután a rektor —, mert 
alig nyilt meg a tanév, hírül vettük kiváló kar-
társunk, D é z s 1 Lajos váratlan elhunytát A kegye-
let szomorú hangulatából még alig tértünk ma-
gunkhoz, midőn váratlan és megdöbbentő csapás 
érte az egész magyar kultúrát K l e b e l s b e r g 
K u n o gróf előre nem látott és az első órákban 
hihetetlennek feltűnő halála hírével. Az egész or-
szágot megrendítő gyász legmélyebben Szeged vá-
rosát és a Ferenc József Tudományegyetemet súj-
totta. Egyetemünk, mint a kultura legmagasabb 
intézménye elé magos célokat tűzött ki. mért azt 
akarta, hogy a szegedi egyetemet a világ legelső 
egyetemeivel említsék egy sorban. 

— Mélyen lesújtott mindnyájunkat a matemati-
ka geniális és világhírű tanárának, H a a r Alfréd-

nak hirtelen halála, pótolhatatlan rést ütvén ősi 
intézményünk egyetemességén. Megdöbbentő volt 
mindnyájunkra nézve dr. D á n o s Árpád magán-
tanár hirtelen halála. 

— Sajnos az elmúlt évvel kapcsolatban csak 
egy tanári kinevezésről számolhatok be — foly-
tatta a távozó rektor. A megüresedett közegész-
ségtani tanszékre sikerült megnyernünk hazánk 
legelső közegészségügyi intézményének kitűnő 
munkatársát, dr. T o m c s 1 k József professzort. 
Ezután beszámolt arról, hogy S i k Sándort a ma-
gyar irodalomtörténeti tanszékre hivta meg az 
egyetem, két nyilvános rendkívüli tanárt rendes 
tanárokká nevezett ki a kormányzó, hat magán-
tanár rendes tanári cimet kapott és 14 magánta-
nári habilitálás volt a mult tanévben. 

— Különös örömünkre szolgált, hogy dr. M ó r a 
Ferencet, a szegedi városi muzeum igazgatóját a 
bölcsészettudományok, dr. báró K o r á n y i Sán-
dor budapesti egyetemi tanárt az orvostudomá-
nyok, dr. báró W1 a s s i c s Tibor belső titkos ta-
nácsost, a felsőház elnökét a jogtudományok, dr. 
B u d a y Kálmán budapesti egyetemi tanárt az or-
vostudományok tiszteletbeli doktorává avathat-
tuk. 

Beszámolt a rektor a szegedi egyetem tanárait 
ért külföldi kitüntetésekről, majd az egyetemi 
könyvtár forgalmáról szólt. 

— 1919-ben nagyhírű és csodás kolozsvári 
egyetemi könyvtárunknak teljes anyagát az utolsó 
kötetig lefoglalták, ugy hogy puszta kézzel kellett 
onnan eljönnünk, itt Szegeden a könyvtár vezető-
ségének különös üsrvbuzgalmából mégis sikerült 
eddig több, mint Í73.000 kötetet összehozni. Meg-
lepő a könyvtár nagv forgalma is, a mult tanévben 
több mint 48.000 látogató használta annak konyv-
anyagát 

Az ifjúsági egyesületek működésének ismerte-
tése után dr. Schmidt Henrik a következőket mon-
dotta: 

— Teljes harmóniába« és egyetértésben ki 
kell fejlődnie egy oly egyetemi közszellemnek, 
amely nemcsak tanár, asszisztens és tanítvány, 
hanem minden egyetemi alkalmazottnak is, a leg-
elsőtől a legkisebbig a lelkébe szenvedélyes erő-
vel égesse bele annak a tudatát, hogy a Ferenc 
József Tudományegyetem hírnevét, dicsőségét, bol-
dogulását kéli szolgálnia teljes erővel nemzet, or-
szág. sőt az egész világ szihe előtt. 

Dr. Schmidt Henrik ezután az uj rek-
tor felé fordult és a következőket mondotta: 

— íme, átádom a láncot, amely szimbóluma 
megbecsülhetetlen értékek nagy sokaságának. Ha 
egy gazda minden évben más szolgájának adná 
át a pásztorbotot azzal, hogy őrizze az ő nyá-
ját, bizonyára azt mondaná mindegyiknek: légy 


