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A zsidó vallású egyetemi hallgatók kivonullak
a kémiai intézetből,
mert készülő tüntetésről terjesztettek híreket.
(A
Délmagyarorsz&g
munkatársától.)
'A'
szegedi egyetemen hétfőn ismét megkezdődtek az előadások. A rend most már teljesen
helyreállott, a zsidó vallású hallgatók is résztvettek az előadásokon. Voltak azonban olyan
egészen fiatal hallgatók, akik tüntetőleg üresen hagyták azokat a padokat, amelybe zsidó
hallgatók ültek. Incidens azonban egyik fakultáson sem fordult elő.
Szerdán délelőtt történt azután, hogy az
egyetem kémiai intézetében a zsidó egyete- j

m i hallgatók körében elterjedt az a hir, hogy,
a Csaba Bajtársi Szövetség tagjai valami tüntetésre, vagy felvonulásra készülnek. A Csaba
Bajtársi Szövetség ugyanis kedden este dominus avatást tartott és ezzel kapcsolatban
terjedtek el a hirek. Amikor azután ezek az
alaptalan hirek tovább terjedtek,
délelőtt
együttesen
összebeszélve,
elhagyták
az intézet épületét.
Később derült ki, hogy tüntetésről nem volt szó.
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l i é l e í a Kommunisía-pörben
Ssántó
Zoltán
8 és f é l év, Vági
Sötéí

xárUáí

Uaptak

Budapest,
november 9. Három hétig tartó
tárgyalás után ma reggel hirdette ki a budapesti törvényszék Sze/ntí/c-tanácsa az Ítéletet
Szántó Zoltán és 54 társa bűnügyében. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Száptó Zoltánt
az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló bűntettben, ezenfelül bűnös kőzokirathamisitásban, mert útlevelet hamisított.
Ugyanebben a bűncselekményben bűnös
Vági István, ugyancsak az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló bűn leltben
bűnös Pór Sándor, Kocsis János, Gosztola István, Krisl János, Glantz Imre. Szerémi Sándor és Papp Gyula.
A többi vádlottak részben vétséget követtek
cl, részben távollétükben in contumaciam mondották őket ki bűnösnek, dc nem szabtak ki
rájuk Ítéletet.
A kiszabolt büntetések a következők.
Szántó
Zoltánt
8 évi és 6 hónapi
fegyházbüntetésre
és 10 évi hivatalvesztésre
ítélte a
biróság — mondja az elnök, mire Szántó felpattan helyéről és a következőket kiáltja:

ax

:
4 és fél

év.

éljenxőR.

— Éljen
a kommunisták
mapuarországi
pártja!
— Ezért négyn'api
sötét zárkával
büntetem
— hangzik az elnök szava.
Vági Istvánt a törvényszék <?• évi és 6 havi
fegyházfa
és 10 évi hivatalvesztésre,
Pór Sándort 3 évi és 6 havi fegyházra ítélte.
— Éljen a kommunista
internacionálé
—
kiáltja Pór és ezért a kiáltásért négynapi
sötét zárka lelt a büntetése.
Kocsis János kétévi fegyházat kapott cs mert
a falusi és városi dolgozó szövetséget éltette,
fegyelmi büntetése háromriapi
sötét
zárka.
Gosztola István a 4 évi fegyházra szóló ítéletének kihirdetése után a kommunista pártot
éltette, amiért ötnapi
sötét zárkát
kapott.
Lőivi Sándor 3 évi és 6 hónapi fegyházat,
Glantz
Imre 1 évi és 8 hónapi börtönt kapott és mert a tanácsköztársaságot éltette, fegyelmi büntetése ötnapi
sötét
zárka.
Szerémi
Sándor 2 évi és 2 hónapi fegyházat
cs rendbüntetés cimén kétnapi
sötét
zárkát
kapott A többiek 2 évtől 8 hónapig terjedő
börtönt, illetőleg fogházat kaptak.
22 vádlottat
felmentett
a
biróság.

Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, rosszullét, fejfájás, szemkáprázás,
idegizgalmak, álmatlanság, gyeng
eségi a ü a p S ^
tok, munkaképtelenség esetén a természetes
„Ferenc József" keserűvíz megszűnteti az
emésztési zavarokat, a vérkeringést helyes
útra tereli, felfrissíti a szellemet és egészséges
álmot hoz. Az egyetemi klinikákon végzett
kísérletek bizonyítják, hogy alkoholisták a Ferenc József viz használata folytán éhségérzetüket majdnem teljesen visszaszerezték.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és
fiiszerüzletekben.

Magyar

Jóssef

jtemetése.

Szerdán délután temették el impozáns részvét
mellett M a g y a r Józsefet, aki súlyos gyomoroperáció után hétfőre virradó hajnalon a szegedi
közkórházban váratlanul elhunyt. Koporsóját délután félhárom órakor az alsóvárosi temető bejárata
előtt ravatalozták fel. A gyászszertartást P, U n y i
Athanáz, az alsóvárosi rendház főnöke végezte
nagy papi segédlettel és az alsóvárosi katolikus
egyházközség nevében, amelynek az elhunyt elnöke volt, elbúcsúztatta a halottat. Búcsúbeszédet
mondott még D e á k János, az alsóvárosi népkör,
P1 i c h t a Béla az SzTK, H é h n János a przemysli
bajtársak, dr. V a s s Béla az alsóvárosi katolikus
legényegylet és P e t r i k Antal a népkörök nevében búcsúztatta el Magyar Józsefet, akinek koporsóját nagy tömeg állta körül. Megjelent a temetésen a város hatóságának képviseletében a polgármester és a tanács több tagja, számos törvény-;
hatósági bizottsági tag és az elhunyt volt tisztés tisztviselőtársai. A búcsúbeszédek után a ko.-,
porsót az alsóvárosi temetőbe kisérték,
•

— Petróczy miniszteri tanácsos látogatása
épülő tanyai Iskoláknál. Kedden Szegedre érkezett dr. P e t r ó c z y miniszteri tanácsos, laki a
kultuszminiszter megbízásából végiglátogatja a szegedi tanyákon épülő uj iskolákat. A miniszteri
tanácsos szerdán délelőtt meglátogatta hivatalában
a polgármestert^ akivel közel egy óra hosszáig
tárgyalt az iskolaépítések dolgairól,

— Szabadegyetemi előadások. Az Egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadássorozatot dr. H u s z t i József egyetemi tanár »Julius Caesar< c. előadásával ma,
csütörtökön délután 6 órakor fogja megkezdeni
Az előadás helye: Központi egyetem I., könyvtári előadóterem. Belépőjegy 50 fill.^ tanulóknak

20 fill.

mreűk
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Csütörtök. Rúni. kath. Av. sz. And.
Protestáns Luth. Márt. Nap kél
0 óra 56 perekor, nyugszik 16 óra 31 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt
10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (közponli egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel, 359.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.)
Dr! Löbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Moldvány Lajos, Újszeged. (Tel. 816.) Nyilassy Ágoston,
Szilléri-sugárut 11.

Interpelláció
a KossiaíM-szotsor ügyében
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Heqymegi
Kiss
Pál a parlament legközelebbi ülésén interpellációt fog beterjeszteni
a Kossuth-szobor ügyében. Hegymegi arra
vonatkozólag szándékozik kérdést intézni a
kormányhoz, hogy milyen szempontok vezették a kormányt akkor, amikor a régi, még a
Habsburgok idején elfogadott tervek alapján
ké?zü!t Kossuth szobrot állíttatta fel.
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November 10, 1 l én, csütörtökön és pénteken

fi k i i i e l k i i
Dráma 6 lelvonásb;n.

A

mmkm*.

Főszereplő: C a r ! d e
Azonkívül:

Vogí.

m á m o r .

Dráma 6 fe vonásban.

Főszereplő: Margaret Livingstone.

| Előadások kezdeie 5 7 9 vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 9 órakor

A jugoszláv politika
uj orientációja.
Marinkovics ulja Londonba.

— 820 milliót raboltak el az Eszterházy-kastéjyból. Sopronból jelentik: Az osztrákok által megszállott. D é r f ö l d községben éjjel betörtek az
Eszzterházy hercegi erdőhivatalba, ahonnan a
pénzszekrényt elhuroolták a szomszéd községbe,
ahol felfeszítették és a benne lévő 820 millió koronát elvitték, az üres pénzszekrényt pedig a patakba dobták. A csendőri nyomozás szerint hárman követték el a betöréses 'lopást.

(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
Belgrádból jelentik: Beavatott politikai körökben elterjedt hirek szerint Marinkovics
külügyminiszter a francia—jugoszláv döntőbírósági szerződés aláírása után Londonba utazik. A külügyminiszter londoni utjának nagy
jelentőséget tulajdonítanak és a jugoszláv
politika uj orientációjával
hozzák összefüggésbe.
— Szeles idő. A Meteorologiai Intézet jelentése:
Hazánkban napok óta rendkívül enyhe idő uralkodik. A hőmérséklet 10 fok Celsittssal meghaladja
a normálist. Csapadék uem volt. Jóslat: Nyugatra forduló szelekkel lassú hősülyedés és jobbára borult, csapadékos idő valószínű.

— Megszűnik a cseh vasutasok passzív rezisztenciája. Budapesti tudósítónk jelenti telefonon:
Prágából jelentik: A vasutasok és a kormány között felmerült konfliktus véglegesen elintéződött.
S v e h l a miniszterelnök ajánlatot tett a pártok
vezéreivel folytatott tanácskozás után, amelyet n
vasutasok tárgyalási alapul elfogadtak és kiadták
az utasításokat a passzív rezisztencia azonnali
megszüntetésére.
— Kanyaró, vörheny. Pécsről jelentik: Sellyén
az óvodát és az elemi iskola két alsó osztályát ka
nyaró miatt, Godisán az elemi iskolát vörheny
miatt bezárták.
— Rálőtt 13 éves unokájára. Duisburgból jelentik: E c k 70 éves rokkant ma reggel buskomorsági
rohamában rálőtt 13 éves unokájára. A tett elkövetése után felakasztotta magát, miközben golyót röpített a fejébe,

Lord Byron halhatatlan
költeményéi. Minden Idők
legnagyobb szereim! hősének legend&fát 12 felv.
Szereposztás :
D o n luan . . . .
Adriana
Pedrillo . . .
lucretia Borgia
"sna . . .
Mala
. . .

John Barrymore
Mary Astor
Luls Willard
Estette Taylor
Helena Coatelío
Byrna Ley

A BELVÁROSI MOZIBAN
Kedvezményit,

füzet, és szabadjegyek nem érvényetek.

