
•1,^ '  * L i ' i  . 1  i i y i  j  L u r  u . i

Szombat, 1921 október 15 S Z E G E D I  N A P L Ó

Ü J D O N S A G O K
1  nyomorgó egyetemi UJoság.
A  polgármester nyilatkozik a fővárosi 
sajtó hangulatkeltő hireiröl. —  Nem 
hozott százpercentes árdrágulást az 
egyetem és a város konyhái ellátnak 
minden szegény diákot. —  Csak a 
kálvinista Milotay haragszik a katolikus 

egyetemre,
A fővárosi sajtó egy része és 

ntána a szegedi is, hangzatos cikk
sorozatot közöltek az utóbbi napok 
folyamán a végső nyomorba jutott 
szegedi egyetemi ifjúságról. írták, 
hogy Szegt'den az egyetem meg
nyitása óta százpercentes drágulás 
állott be, hogy a menekült székely 
hallgatók pénz nélkül nyomorog
jak , télikabátjuk sincsen és sokan 
-kénytelenek abbahagyni tanul
mányaikat a nyomasztó gazdasági 
helyzet miatt.

Pénteken megkérdeztük a pol
gármestert a meglehetős nagy föl- 
tünést keltett híresztelésekre vonat
kozólag, aki az alábbi érdekes 
nyilatkozatot tette:

— Általános nyomor van az or
szágban, úgymond és ebben az 
értelemben szó lehet diáknyomor
ról is, azonban a lapok legutóbbi 
beállítása túlzott és inkább hangu
latkeltő. Bár ez egyetemi ifjúság 
összes ellátási ügye nem tartozik 
rám, mégis kijelenthetem, hogy a 
város a legmesszebbmenő áldozatot 
meghozza az anyagi helyzet enyhí
tésére. Hat egyetemi hallgató teljes 
ellátását vállalta a hatóság, ezen
kívül pedig — és ez mindennél 
fontosabb — a város konyhái ingye
nes élelmezést fognak nyújtani az 
igazán rászoruló egyetemi hallgatók
nak. Tólikabátokról igazán nem 
gondoskodhatunk, de nem fogjuk 
tűrni, hogy bekövetkezzenek azok 
a túlzott jóslások, amelyek a mene
kült egyetemi ifjúság szétzülléséről 
beszélnek. Nevetséges beállítás az 
is, hogy az egyetem megnyitása 
éta százszázalékkal drágult minden 
a városban. Hiszen pár száz ifjú 
és néhány professzor nem tudja 
fölborítani egy 140 000 lelket szám
láló város gazdasági berendezkedé
sét és kereskedelmi forgalmát. 
Egyéni véleményem az, hogy né
hány fővárosi lapvezér, közöttük 
elsősorban a kálvinista Milotay 
István, haragszik a katolikus jellegű 
szegedi egyetemre, ilyen szubjektív 
indokokból eredő gáncsoskodás 
azonban nem érinthet bennünket. 
.Minden erőmből azon leszek, hogy 
a nemrég megnyílt és végleg a 
mienknek mondható egyetem erő
södjék és föivirágozzék Szegeden 
«8 amennyire a hatóságnak módjá
ban áll, ei fogja hárítani az útból 
a  legnagyobb anyagi nehézségeket.

— A po lgárm ester szabad
ság ra  megy. Három évi szakadat
lan munkásság után a polgármes
ter hat heti szabadságot fog kérni 
az októberi közgyűléstől. Szabad
ságának csak kis részét tölti Sze
geden a polgármester.

— A R ákóczi E gyesület ün
nepélye. A ,  Szegedi Rákóczi 
Egyesület' II. Rákóczi Ferenc meg
szentelt hamvai hazaszállításának 
15 éves évfordulója alkalmával ok
tóber 23-án délután 4 órakor a 
városháza közgyűlési termében ha
zafias emlékünnepélyt tart.

— Móra Ferenc szabadságon. 
Móra Ferenc, a városi muzeum igaz
gatója három heti szabadságra uta
zott, mely idő alatt az ország vi
déki múzeumait és könyvtárait lá
togatja sorra, Hivatalában szabad
ideje alatt munkatársa, Sebestyén Ká- 
Toly helyettesíti.

— H uszonkilenoedikére be
fejezik az egyetem i m u n k á la 
tokat. A szegedi építő részvény- 
társaság jelentésére pénteken a fő
mérnök átirt az egyetem rektori 
hivatalába, hogy gondoskodjék a 
készen álló épületek átvételéről. 
Az átvétel sürgős, mert az üres 
helyiségek nem állhatnak őrzés 
nélkül. Tizenötödikén átveszik tehát 
a volt cs, és kir. csapatkórház bőr- 
tani intézeteit, a hajléktalanok 
raenhelyében a diagnostikai intéze
tet, a Pulc-utcai fiókkórházat, a 
közkórház elmebeteg pavillonját, A 
három klinika is teljes befejezést 
nyer 15 éré. Október 22-én befeje
zik az állami főgimnázium termé
szettudományi intézetét, a róküsi 
iskola boiictani helyiségeit és a 
közponi épületet. A felsőipariskolá
ban elhelyezett klinikák befejezése 
29-ére marad, amely határidő egy
úttal az utolsó is és vele az egye
tem összes tervbevett munkálatai 
véget érnek.

— K orpam entes lisztet k a p 
n ak  a  tisztviselők. Budapestről 
jelentik: A közélelmezési tanács 
tegnapi ülésén elhatározták, hogy 
tekintettel a köztisztviselők pana
szaira, megszüntetik az eddigi 80 
százalékos kiőrlési arányt és utasí
tani fogják a malmokat, hogy ezen
túl 78 százalék arányban őröljék ki. 
a lisztet. Az uj arány lehetővé teszi, 
hogy a fogyasztók korpamentes 
liszthez jussanak.

— W indischgraetz herceg el 
ak arja  adn i m agyarországi b ir
tokait. A MTI. jelenti: Politikai 
körökben élénk föltünést keltett a 
lapoknak az a cikke, hogy Windisch
graetz Lajos hírceg egy francia 
pénzcsoporttal magyarországi bir
tokának eladásáról tárgyal. Arról 
értesülünk, hogy a kisgazdapárt egy 
képviselője indítványt fog előter
jeszteni herceg Windischgraetz Lajos 
vagyonának zár alá tételére.

— Az adófölszólaralások. A 
szegedi adófólszólamlási bizottság 
a beadott fölebbezések tárgyalásá
ban holnap befejezi az iparosok 
ügyeit és áttér a kereskedők föieb- 
bezéseinek tárgyalására. A szakmák 
abc rendje szerint holnap a bazá- 
rosok, bélkereskedők, borkereske
dők jönnek sorra.

— Fölrobban t az o láh  m uní
ció. Bukarestből jelentik : Az Orient 
Radio jelenti: A Bukarest melletti 
Rudni-erődben borzalmas robbanás 
történt. Hibás kezelés következté
ben 150 vagon lőszer repült a 
levegőbe. Tiz ember meghalt, töb
ben megsebesültek.

X KötMt-, szövöttárukat, harisnyákat 
minden színben és minőségben a iegeiő- 
nyösebben vásároihat Ifj. Fischer Testvé- 
reknéi, Köicsey-u. 4 szám. l>-20

................... .

— Megszervezik a tanyai pestajáratokat.
Régi panasza a tanyavilágnak, hogy a pos- 
taforgaloBi izUnetel a külterületen a háború 
kezdete óta. A postaigazgatóság ügynök
ségek fölállitását tervezi, amelyek szerző
déses viszonyban lebonyolítanák a kézbe
sítéseket

— E lm aradt a bécsi m onar- 
chista állam csíny. Becsből je
lentik ; A tegnapra bejelentett mo- 
narchista áliamcsiay és pogrom nem 
következett be, bár voltak súlyos 
természetű utcai tüntetések és za
varok. Éjjel a Prater környékén 
nagy lövöldözés volt, amelynek so
rán több vörös katonát megsebesí
tettek.

— Alszik a  telefon reform ja
Regyeshalmy kereskedelemügyi mi
niszter kénys'erkölcsönre kötelezte 
a telefonelofizetőket. Vidéken 1000 
koronát kellett fejenkint befizetniök. 
Ennek fejében 10 milliárdos nagy 
reformokat Ígért a miniszter, egy 
éven belül történő kedvező változ
tatásokat, beruházásokat. Hónapok 
eltelte után azonban még semmi 
előkészület sincs a reformokra. 
Szegeden például még mindig csak 
egyetlen telefonvonalat használhat a 
közönség a Budapesttel való vi
szonylatban, ami hihetetlenül ne
hézkessé teazi az interurbán for
galmat. A reformeiőkészités eddig 
abban merült ki, hogy számológé
peket akarnak behozni a külfölűről, 
amelyekkel, a dijak kiadósabb meg
állapítása végett, a telefonbeszél
getések számát kívánják ellenőrizni. 
Ezen a mozdulatlan akaraton kívül, 
ismételjük, ögyeb előkészület a be
ígért reformokra nem történt.

— Szállodai adó Budapesten 
A belügyminiszter a fővárosnak a 
szálloda- adóról szóló szabályrende
letét jóváhagyta. Az uj adó októ
ber 17-én lép életbe. A szobák 
50 koronáig adómentesek, 100 ko

! rónáig az adó 10, 200 koronáig
' 15, 200 koronán fölül 20 százalékos.

X Balázs Jenőnél a legjobb és 
legújabb férfi ruhák és női felöltők 
készen kaphatók. Széchenyi-tér 2

— Apagyilkos diák. Kapos
várról jelentik; Molnár Sándor 
gyulai születé.m szekszárdi gim
náziumi tanuló atyja pirongatása 
miatt agyonlőtte édesapját.

X Tört aranyát, ezűstlét adja el Tóthnál, 
K8;csey-u. 7. 1771.

Szállítunk legjobb minőségekben és 
a legjutányosabb árakon gépolajat, 
hengerulajat, mindenneniü specialis 
olajat, gépzsirt, kocsikenöcsöt, stb.

MAYER és MÖLLER
olaj-, gépkenőcs- és vegyipari gyár 
r.-t. szegedi vezérképviselete. Rak
tár ; Dugonics-tér 12 Telefon 94. 
Városi iroda: Deák Ferenc-utca 23 
Telefon. 369 szám. 1631

vételi
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Jrilliáns, gyöngy és aranyékszerek
iia^y váiaisztékbaii

1790) feltünöo 1 c»ö árban.

Fischer Testvérek ékszerészek
Szegeden, Eárász-utea 10. szám alatt.

W eltm ann Rózsi 
hangversenye.

A művészet szépségeiben lesz 
része a közönségnek szombat este, 
amikor a „Szegedi Újságírók Egye
sülete* rendezésében, a Tisza szálló 
termében tartja Weltmann Rózsi, a 
magyar hegedűművészet egyik ki
váló reprezentánsa, nagysikerűnek 
Ígérkező koncertjét. Weltmann Rózsi, 
akit zongorán Bárányt János, a ki
váló zongoraművész kisér, gazdag 
és igen értékes műsorral lép a kö
zönség elé, ami a következő: Frank 
Cesar: Sonata, Tartini: ördögtrilla, 
Goldmark: Ária, Kreisler: Liobesleid, 
Schubert: Ave Maria, Kreisler: Lie- 
besfreud. Sarasaié: Romanza Anda- 
luza, Wieniawszky: Tarantella. A 
koncert 8 órakor kezdődik és a mü- 
sorszámok alatt a terem ajtói zárva 
lesznek. A koncert jegyei a Thália 
Kárász utcai üzletében és este a 
hangversenyterem pénztáránál vált
hatók.

Ha Budapestre Jön, na mulassza el

Varga cégnél kötött és szövöttáru 
különíeqességelt megtekinteni és az uj 
szabadalmazott
.0  S E T A“ HARISNYÁT VÁSÁROLNI.
Egy pár „Oseta“ harisnya 2 másik pár 
harisnyát pótol. 1698

— A bécs—bukaresti g yo rs
vonat uj iránya. Aradról jelentik : 
A nagyváradi román-magyar vasúti 
tárgyalásokon a magyar delegátu
sok azt a kérést terjesztették elő, 
hogy a bécs—bukaresti gyorsvo
natot ezentúl ne Aradon keresztül, 
hanem Szatmáron és Nagyváradon 
vezessék keresztül. A román ki
küldöttek ez ellen nem emeltek ki
fogást.

X T. S chatz M agda füzősza- 
lonja dókai-utca 4. szám alatt 
megnyílt. 1486

Korzó-kávéházban
naponta a  Békéscsabai

Purcsi P éter
tizenkéttagu zenekara 

játszik.

X Steiner Józsefné Fűző és 
ernyő különlegességek készí
tője és raktára Kölcsey-utca 12. 
Telefon 15—43,

belvárosi-n)0 2 i
Pénztári telefon : 682.

Szombat és vasárnap.

Az évad legújabb Lenkeffy Ica filmje.

fin̂ zk öröksége.
Regény 6 felvonásban. Rendezte; Joe 
May, a „Cezarina“ rendezője. Főszereplő;

L e n k e f f y  I c a
Azonkívül:

ft nozicsitlag
kitűnő amerikai burleszk vigj. 2 felv. 
Főszerepben : Jimbó és Jumbó, a két 

csodamajom.

Előadások köznapon fél 5, fél 7 és fél 9, 
vasárnap fél 3,fél 5,6, fél 8 és fél 9 órakor.

Hétfőtől csütörtökig.
A magyar népszinmüirodalom ékessége

ft syittieM VaáVirlg.
Eredeti énekbetéttel.

Kerékpárgummik, szelepgummi és finom 
ragasztó nálam kapható. Szántó Sándor 
gépraktár, Kiss D.-palota, Kiss-u. 1329.

iTT'i ’’T irrnir r i  ' 'iT


