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Gelei rektor: 

Jelszavakkal lehet 
tömeget izgatni, 
de problémákat 

megoldani nem lehet« 
Egy ztildinges csoport botrányt 

rendezett a Turul szerdaesti 
egyetemi gyűlésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) K Turul 
Szövetség szerdán este az egyetem auditórium 
maximumában gyűlést rendezett, amelyet dr. Gelei 
József rektor nyitott meg. Dr. Ddrczy Ferenc is-
mertette az ifjúság kívánságai!. Mindenekelőtt a 
tandijak cs a cllckdijak leszállítását kívánják. 
A magyar ifjúság csak a tehetség-szelekcióját is-
meri. 

A gyűlés eddig nyugodt mederben folyt. Á 

terem egyik sarkában zöldinges fiatalemberek 

ütöttek tábort, akik innentől kezdve állandó köz-
beszölásokkal zavarták a gyűlés nyugodt menetét. 

Dérczy arról beszélt ezután, hogy kívánják 

íátni annak az ötszáz ifjúnak a névsorát, akit a 

„GyOSz" a Turul akciójaként elhelyezett. 

Valaki közbekiáltotta: 

>— Ki kell hajítani a zsidókati 

i— Elhiszem — válaszolt a szónok —. hogy ez 

tgen hálás jelszó, dc nekünk más eszközökre van 

szükségünk . . . Komoly felkészültséggel kell fel-

vennünk a harcot. 

Dr. Gelei rektor válaszolt ezután a beszédek-

re. Kijelentette, hogy csupán a tehetség-szelek-
ciót nem tartja helyesnek, okosabb az úgynevezett 

hnilam-szclekció. 

- A zsidókat pedig elküldjük haza! — Fél-

jük őket az eperfákra! — kiáltotta közbe a 

lascsoport. 

A rektor ekkor nagyon csendesen, de nagyon 
imatékosan válaszolt a közbeszólóknak. 

— Engedjék pieg nekünk — mondotta —, hogy 
a mi megbeszélésünk nyugodtan folyhasson le, 
ha azután valakinek van hozzászólása, álljon 
fel, mondja el, de jelszavak nélkül! Nekem az a 
véleményem, hogy jelszavakkal lehet ugyan tö-
megeket izgatni, de problémákat megoldani ezen 

az uton nem lehet . . ./ 

A professzor válaszát az ifjúság nagy tapssal 
fogadta. 

A professzor ezután arról beszélt, hogy a kö-
zépiskolákat kollégiumokká kellene átszervezni, 
amelyekben mindenféle tipusu iskola helyet kap-
na, itt ugy ipari, mint kereskedelmi cs gazdasági 
kiképzés folyna. 

Dr. Bolla Pál arról beszél*, hogy a Turul 
nem üz napi politikát és nem tartozik politikai 
pirthoz, kétségtelen azonban, hogy van olyan 

párt, amelynek programja vele egy sikon mozog. 

Dr. Szabó Gyula arról beszélt, hogy a Turul 
kollektív Magyarországot akar, de a magántulaj-
don elve alapján. A Turul antilegitimista, nem 
akar többé Habsburgot látni, végül támadta a 
Szent István Bajtársi Egyesületet. 

A gyűlés 11 órakor ért véget. Amikor az ifjú-
ság a nagyieremből kitódult, meglepetve látta, 
hogy az egyetemi lépcsőházat teleszórták papír-
ból — kivágott nyilaskercsztekkcl. 
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— A főispán Budapesten. Vitéz dr. I m e c s 
György főispán csütörtökön reggel Budapestre 
utazik, ahol több fontos városi ügyben tárgyal 
a minisztériumokban. Az esti gyorsvónattai tér 
vissza Szegedre. 

Mikulásra 
Jó meleg mackóruha 

4.98 , 
I. flanelt játszómba 

2.98 ^ 

wm 

MEGLEPETES VEVŐINKNEK! 
Különleges szingyapjukból duplasodr atu fonallal készült 

divatmintás uri strapa- és sporfruhaszöveféinlc 
egy részét 140 cm. szélességben, mélyen leszállított árban 

méterenként csak P 10.80 
adjuk el. Gyári tartóssági garancia minden méterért. 

TRUNKHAHN POSZTÓGYÁR 
BUDAPEST. IV., Prohászka Ottokár ucca 8. (az Egyetemi templommal szemben) cs 

VI., Teréz körut 8. (az „Abbazia" közelében. 
lUdéhre mtntdUat sxlvesen k U I i ü n k . 

Ax idő 
A Mcteorologiai Intézet jelenti este 

10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt 
• délnyugati széf, változó lelhőzet, he-

lyenkint főleg északon és keleten eső, 
havaseső, a magasabb hegyeken hó, a 
hőmérséklet főleg keleten még emel-
kedik. 

Pengőket takarít meg 
ha havi bevásárlásait, disznóölésre rizseket, fűsze-

reket, teákat, rumokat, kávékat, stb. szükségleteijt 

Hegedűs Nándor 
liszt- és füszerkereskedé-séHen vásárolja, Tisza La-

jos körut 51. 

Anglia—Csehország 5:4 (3:2) 
London, december í . A nagy érdeklődéssel 

várt angol-cseh válogatott labdarugó mérkőzés 
szerda délután a Totemham-pályán 50 ezer 
néző előtt Anglia 5:4 (3:2) aránvu győzelmével 
végződölt. A mérkőzés a cseh válogatott sikerét 
hozta. 

December 9. A filharmonikusok 

CsajkBvszky-estje 
a Szinházban 

Közreműködik: Sándor György 

Eltemették Ady Endre 
édesanyját 

Budapest, december T. A gyász és részvét 
nagy megnyilvánulása mellett temették el 
szerda délután Ady Endre 80 esztendőt élt 
édesanyját a Kerepesi-uti temető nagy halot-
tas terméből. A református teologia énekkara 
gyászdala után dr. R a v a s z László püspök 
mondolt gyászbeszédet. U j h á z y György, 
ma jd a Barta Miklós és Vajda János Társa-
ság megbízásából S z a b ó Lőrinc helyezett ko-
szorút a koporsóra. 
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n spanyol köztársasági 
kormány csak korláto-
zásokkal járul hozzá 
a londoni bizottság 

kiküldéséhez 
London, december í . A spanyol köztársasági 

kormány eljuttatta válaszát az angol kor-
mánynak arra a javaslatra, hogv Spanyolor-
szágba nemzetközi bizottságot küldjenek ki az 
önkéntesek visszavonásának megvizsgálására. 
A jegyzék, amelynek szövegét rövidesen nyil-
vánosságra hozzák, hir szerint elvben hozzá-
járul a nemzetközi bizottság kiküldéséhez, de 
a bizottság hatáskörét a köztársasági kormány 
korlátozni szándékozik. A jegyzék szerint a 
spanyol köztársasági kormány nem szándéko-
zik akadályozni a beneinavatkozás politikáját, 
de seniilyen feltétel mellett sem haj landó hoz-
zájárulni ahhoz, hogv elismerjék Franco tá-
bornok hadviselő jogát. 

M A K Ó xti. 2. 
Megkezdődött a makói inségakció csipkevarró 

tanfolyama. A makói városi inségenyhitő akció 
keretében az eddig irodai munkára alkalmazott, 
de középiskolai érettségi bizonyítvánnyal nem 
rendelkező nőket, akik szellemi inségmunkára je-
lentkeztek, az idén háziipari munkával foglal-

koztatják. A makói kiálli'ás alkalmával bemuta-
tott és nagy érdeklődéssel fogadott eredeti „ma-
kói varrottcsipke" készítésére szervezett a város 
csipkevarró tanfolyamot, amelyet ennek a csij>-
kekészitési módnak megismertetője, Thurzó igaz-
gató-tanitó vezet s amelybe a mai napon a pol-
gármester 26 szellemi inségmunkára jelentkezett 
nőt utalt be. 

A tüdőbeteggondozási akció megindulása Makón. 
A vármegye kormányzatának régi terve és tö-
rekvése a vármegyei közkórházzal kapcsolatosan 
a tüd'őbcteggondozás és a tüdőbaj elleni küzde-
lem korszerű megoldása. Az crrcvonatkozó elő-
készítő tanácskozások ma értek véget a várme-
gyeházán tartott értekezleten, amelyen elhatároz-
ták, hogy a vármegye 10.000 pengős költséggel a 
Liget-uccában a Nagy György-féle házban fel-

állítja a tüdőbeteg tanácsadó és vizsgáló intéze-
tet. Ez az intézet hordozható röntgenapparátust 
szerez be, amellyel az összes iskolás gyermeke-
ket iskolánkint vizsgálat alá veszik. Az intézmény 
felállításához a vármegye 6000, az állam 4000 
pengőt ad, évi íenntarási költségét pedig, amelyet 
8000 pengőre irányoztak elő, a vármegye, a vá-
ros, a Szeged-Csanádi Vasút és a jövő évtől kez-
dődőleg az OTI állal vállalt hozzájárulásokhói 
fedezik. A most elhatározott rendelőintézet fel-
állítás csak első lépése a tüdővész leküzdésére 
irányuló akciónak, amelyet a községekben fiók-
intézetek felállítása, Makón pedig a nyilt és fer-
tőző tüdőbetegek elkülönítésére és gyógyítására 
szolgáló szanatórium létesítése követ. 

A szerdai piac árai. Gabonapiac: buza 19.60—' 
19.80, árpa 14, zab 16, tengeri 10.20 pengő má-
zsánkint. Baromfipiac: csirke és tyúk 90, liba 110, 
kacsa 100, pulyka 90 93, gyöngyös 105, tojás 
160 fillér kilónkint. Nyul 240, fogoly 50-100, fá-
cán 120—200 fillér darabonkint. Sertéspiac: fiatal 
nehéz 92—93, .öreg 90—92, közép 85—90, könnyű 
82-85, süldő 110_115 fillér kilónkint. 

Rendőri hirek. S z a b ó Mihály Justh Gyula-
ucca 60. szám alatt lakó italmérő feljelentést telt 
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki ked-
den este záratlan kamrájából 300 kiló tűzifát, 15 
kiló szenet és egy fejszét ellopott. — G c y c r Já-
nos battonyai fuvaros feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki az éjszaka a Tinódi- és Fíirész-
ucca sarkán levő rakodón hagyott kocsijáról egy 
palincsdeszkát ellopott. — Fodor József Tanya 
886. szám alatti gazdálkodó kocsijáról ma dél-
előtt a Dessewffy-téren tartott lóvizsgálat alkal-
mával ismeretlen tettes a lószerszámot ellopta. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Indig Mendel Dávid Weísz Ilonával. A makói 
anyakönyvi hivatalban november hónapban há-
zasságra jelentkezett 31 pár, házasságot kötött 38 
pár. Születési esetet bejelentettek 52, halálozást 
16-ot. 

Délmagparország 
Kölcsönhönuvtór 
Anyaga legnagyobb, 
előfizetése legkisebb ' 


