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Néma tüntetés az egyetemen a legitimista 
Szent István Bajtársi Szövetség ellen 

A Turul Szövetség küldöttsége memorandumot adoít át a rektornak — Pénteken 
ülést tart az egyetem tanácsa az egyesületek között felmerült ellentétek ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.') Csü-
törtökön a szegedi egyetem központi épüle-
tében néma tüntetést rendeztek az egyetemi 
diákok bajtársi egyesületei, a Szent István 
Bajtársi Szövetség ellen. A legitimista Szent 
István Batársi Szövetség fehérsapkás tagjai, 
illetve a szövetség működése ellen főleg a 
Turul Szövetség, annak törzsei és az Emerieana 
ifjúsági vezetősége emelt panaszt a rektor 
előtt. 

A ¿iákok az aulában gyülekeztek és onnan 
Vonultak a rektor elé aki fogadta a küldött-
séget. A küldöttség memorandumot nyújtott 
át. A memorandumban a turulisták 
politizálással, legitimista propagandával vádol-
ják a Szent István Szövetséget. Azt állítják 
többek között, hogy a szövetség meg nem en-
gedett módon toborozza tagjait, a propagan-
dára pénzt költ. Azonkívül szóvá tették azt 
is. hogy a fehérsapkások viselkedése sértő a 
töbhl bajtársi szövetségre. A Szent István Baj-
társi Szövetségbe olyan egyéneket is felvesz-
nek, akik más egyesületekből kivonultak. A 
memorandum aláírói orvoslást kérnek a rek-
tortól, hogy ezzel elejét vegyék minden eset-
leges komolyabb összeütközésnek. Kérték, hogy 
a rektor függessze fel a Szent István Bajtársi 

Szövetség működési engedélyét. 

A rektor meghallgatta a küldöttség szónokát, 
átvette a memorandumot és kijelentette, hogy 
a politizáláshoz mindenkinek joga van, azonban 
az ifjúsági egyesület éknek nem szabad politt-
zátniok. Kijelentette, hogy a panasz ügyében 
összehívja az egyetemi tanácsot, mely az ügyet 
kl fogja vizsgálni. 

Értesülésünk szernt az egyetem tanácsa pén-
teken délelőtt illést tart, hogy kivizsgálja az 
egyesületek között támadt ellentéteket. A ta-
nács maga elé citálta a panaszlókat és a pa-
naszlottakat is, akik élőszóval terjesztik elő 
bizonyítékaikat, illetve védekezésüket. 

A Szent István Bajtársi Szövetség részéről 
Kovács Mihály titkár kijelentette, hogy a hely-
zet súlyosságára való tekintettel egyelőre a szö-
vetség nem kíván nyilatkozni annál is inkább, 
mert reméli, hogy sikerül az ügyet békés nton 
elintézni A szövetség ellen felhozott vádakra 
vonatkozólag a titkár kijelentette, hogy azok 
nem felelnek meg a valóságnak. 

Érdekessége az ügynek, hogy a Szent István 
Bajtársi Szövetség vezetői: Ivángi Béla, Heller 
Erik és Erdélyi László proefsszorok egyúttal 
az Emericanasok vezetői, domínusai is. 

Munkát kér 
1200 szegedi építőipari munkás 
Beadvány a törvényhatósági bizottsághoz — A Tanitók Háza, 
az OTI-épöleíe, a vásárcsarnok, a központi ravatalozó, a 

városi strandfürdő 
(A Délmnggarország munkatársától.) A tavasz 

elérkezett, de számottevő építkezésre semmi-
féle remény nincs. A város hatóságától magá-
nosok nem igen kértek építési engedélyt, a 
középitkezések körül pedig teljes a mozdu-
latlanság. Szeged építőipari munkássága a leg-
súlyosabb helyzetben van. Ennek a helyzetnek 
az orvoslását ké,*i a törvényhatósági bizottság-
tól a Magyarországi Építőmunkások Országos 
Szövetségének szegedi csoportja alábbi bead-
ványában: 

— Súlyos nélkülözések árán a telet átszenved-
tük. Akármerre nézünk, akármerre járunk: mun-
ka ninos számunkra. Pedig kora tavasztól őszig 
kellene dolgoznunk tisztességes bér mellett is, 
hogy a magunk és családunk táplálkozásáról gon-
doskodni tudjunk; hogy adósságainktól meg tud-
jt.nk szabadulni; hogy ronggyá vált ruhánkat vi-
selhetővel tudjuk felcserélni és hogy az elkövet-
kező télre legyen miből tartalékolni élelemre, fű-
tőanyagra. Ha pedig nem lesz munkánk és nem 
lesz elfogadható keresetünk, akkor nélkülözésünk 
tovább tart a nyári idő alatt is, a tél pedig meg 
fogja ritkítani sorainkat, mert már szervezetünk 
ellenállóképessége is a végére ért. 

— Nem ámítjuk magunkat azzal, hogy mindnyá-
junk számára az egész munkaszezoin tartama alatt 
lesz munkaalkalom, — hiszen több, mint 1200-an 
vagyunk építőipari munkások —, bár legelemibb 
emberi jogunk, hogy akik munkánkból élünk, ál-
landó munkát kívánjunk. De sajnálattal kell meg-
állapítanunk, hogy még olyan munkaalkalmak te-
remtésére m látnnk intézkedéseket, melyekre a 
városnak amúgy is szüksége van. 
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M O Z I 
Széchenyi Eggerih Márta, Szőke Szakáll 

Péntektől és P a u l HMrtger 

Táncol a garnizon 
Belvárosi 

és 

K o r z ó Szünet! 

— Ott éktelenkedik a Gizella-téren két lebontott 
épület Az egyik a Tanítók Házának szánt telek, 
a másik a Társadalombiztosító kerületi pénztárá-
nak telke, hova a beteg biztosítottak érdekében a 
székház volna felépítendő. Hírt hallottunk a vásár-
csarnok épitéséről is, sőt ugy tudjuk, hogy erTe a 
célra a szükséges összeg is fel van kínálva. A köz-
ponti ravatalozó felépítése szintén közkivánság, 
mig a tiszai strandfürdő ugyancsak munkaalkal-
mat nyújtana. De ezeken felül mennyi olyan épü-
let van a város birtokában, mely az elhagyatott-
ság képét mutatja. A mindig visszatérő válasz, 
hogy az emiitették megvalósítására nincs pénz. Ez 
a válasz a mi számunkra azt jelenti, hogy szabad-
prédái vagyunk a nyomor pusztításának. 

— Jogunk van a munkára és erről a jop^mk-
röl nem mondhatunk le, mert lemondásunk pusztu-
lásunkat jelentené, a mi pusztulásunk pedig a ma-
gvar néip halála volna. Arra kérjük ezért a Tör-
vényhatósági Bizottságot gondoskodjék munka-
alkalmakról. Kérésünket kiegészítjük még azzal, 
hogy a munkák kiadásánál méltóztassék feltétel-
ként megszabni, hogy a minimális órabér szak-
munkások részére legalább 60 fillér, segédmunká-
sok részére legalább 40 fillér legyen. A munkaidő 
pedig ne haladhassa meg a heti 40 órát és ha még 
igy sem juthat munkához minden építőipari mun-
kás, ugy kéthetenkint váltsák fel a dolgozókat a 
munkanélküliekkel. 

Öngyilkosság 
az Eíernií~bofrány miatt 
Budapest, március 30. Józsa Jenő Máv. gép-

gyári főmérnök, akit tegnap az Eternit-vissza-
élési ügyben Lavotta Gyula fővárosi műszaki 
főtanácsossal egyidejűleg hallgattak ki, ma 
délelőtt Budafokon vadászpuskájávai agyon-
lőtte magát. Józsa Jenőt kihallgatása után teg-
nap elbocsátották, mert megállapították, hogy 
azok a jutalékszerü összegek, amelyeket át-
vett, nem befolyásolták a rendelést és az áru 
minőségéi 

A budapesti ügyészség Lavotta Gyula mű-
szaki főtanácsos ellen megindította a bűnvádi 
eljárást megvesztegetés vétsége címen. 

Férfi 

FEHERNEMU 
késsen és mérték szerint, 

garantált jó minőségű anyagbői, 
olcsón, jó szabás szerint 

LOMPEL és HEGYI cégnél. 

II költségvetés 
a minisztertanács előtt 

Budapest, március 30. A ma délelőtt meg* 
tartott minisztertanácson döntöttek a jövő évi 
költségvetés ügyében. A költségvetést a jövö 
hét végén, a húsvét előtti utolsó ülésen nyújtja 
be a pénzügyminiszter a képviselőházban. 

A minisztertanácsot megelőzően a három gaz-
dasági szakminiszter tanácskozásra ült összs 
és mégegyszer végigment a költségvetés té-
telein. A jövő évi költségvetés 760—780 millió 
körül mozog. Az értekezleten megállapították, 
hogy e kereten tul további csökkentést a költ-
ségvetésen végrehajtani nem lehet, mert min-
den további leszállítás az állam vitális érde-
keit sértené. További csökkentés tehát csakis a 
racionalizálás utján történhetik meg. Ennek 
elvi keresztülvitelét a minisztertanács szintéit 
elhatározta. 

II váióperi tárgyalás után 
mellbeszurta teleségét 

Budapest, március 30- Véres tragédia játszó-
dott le csütörtökön délelőtt a pestvidéki tör-
vényszék elsőemeleti folyosóján. Egy válófél-
ben lévő férj tőrrel mellbeszurta feleségét, mert 
az nem akart tőle válni. 

Az első emeleten lévő tárgyalóterembe volt 
kitűzve Kolumbán Jenő 58 éves törökbálinti 
vendéglős és felesége, Szabó Mária válópere. 
Miközben a házaspár a tárgyalás megkezdé-
sére várt, az asszony az egyik padon foglalt 
helyet, a másik padon ült a férje, aki meg-
jegyzéseket tett az asszonyra. Azután rájuk 
került a sor és letárgyalták az ügyüket. Amikor 
a biró szobáját elhagyták, a férj hátulról át-
karolta az asszonyt, zsebéből előrántott egg 
tört és az asszony mellébe döfte. 

A merénylő férjet lefogták és értesítették a 
mentőket, akik megállapították, hogy Kolum-
bánné állapota igen súlyos. Beszállították az 
Uj Szent János-kórházba. Kolumbán elmondta, 
hogy azért követte el a merényletet, mert az 
asszony nem akart tőle válni. 

Meskó Berlinben 
Berlinből jelentik: Meskó Zoltán országgyű-

lési képviselő ma délután az anhalti pálya-
udvaron Berlinbe érkezett. Meskó, a Conti Iroda 
értesülése szerint, megbeszéléseket fog foly-
tatni HitleérreL 

Illetékes helyről, Meskó érkezésével kapcso-
latban k özölték, hogy a magyar képviselőt Hit-
ler kihallgatáson fogadja. 

Olcsóbb mint bárhol 
(kenyérért nem keíl fizetni 

szeszes italt nem lehet fogyasztani 
borravalót nem kell adni 

4 fogásos menü . . . 1*— Pengő 
10 szelvényes jegyfüzet 9 P 50 fillér 

a 

Központi Tejcsarnok Cl. 

tejivójában -
Kelemen- és Kölcsey-ncea sa rk i n . 


