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Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség 
a szőregi országúton 

(A Délmagifarország munkatársától.) Csü-
törtökön hajnalban súlyos szerencsétlenség tör-
tént a szőregi országúton, a KEAC-pálya mel-
lett lévő éles kanyarodóban. Rasztik Gyula ma-
gántisztviselő oldalkocsis motorkerékpárján ha-
ladt az országúton. Az oldalkocsiban Pásztor 
Ilona 26 éves szegedi leány ü l t A motorkerék-
pár eddig ismeretlen módon az éles kanyarodó-
ban felborult és a két utas az úttestre zuhant, 

ahol eszméletlenül terült el. 
Az arrajárók vették észre a szerencsétlensé-

get. Értesítették a mentőket, akik a sebesülteket 
a sebészeti klinikára szállítottak. A klinikán 
megállapították, hogy Pásztor Ilona súlyosan 
sérült, állapota válságos, Rasztik Gyula csak 
könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség 
megindította a nyomozást a szerencsétlenség 
körülményeinek tisztázására. 

n Bleyer-ellenes 
néhány napra bezárták 

Budapest, május 18. A Rleyer-ügy hullámai » 
csütörtökön a budapesti egyetem bezárásához 
vezettek. Csütörtökön reggel az egyetem elé 
érkező diákok a kapukat zárva találták. Az al-
tisztéit csak a vizsgázókat engedték be az épü-
letbe. Az egyetemi tanács elhatározta, hogy 
a rend és nyugalom megóvásának érdekében 
az előadásokat néhány napig szünetelteti. 

Délelőtt féltízkor többszáz főnyi tömeg „Ta-
nulni akarunk" kiálltással be akart nyomulni 
az épületbe, mire Trikál József rektor és Né-
meth Gyula dékán megjelentek az ifjúság előtt 
és közölték, hogy Bleyer professzor ebben a 
félévben nem tart több előadást. Nyugalomra 
intették az ifjúságot. Távozásuk után küldött-
ség alakult, mely a rektori hivatalban az elő-
adások megtartását kérte. 

Közben egy szakasz rendőr érkezett az egye-
tem épülete elé és oszlásra szólították fel a 
folyton szaporodó egyetemi hallgatókat. Ekkor 

tüntetések miatt 
a budapesti egyetemet 
kinyíltak a Trefort-bert kapui, az uccáról min-
denki bevonult a kertbe, ahol elénekelték a 
Szózatot, majd tiltakoztak Bleyer Jakab kije-
lentései ellen, melyekhen „éretlen elemeknek" 
"s „gverkőcöknek" nevezte őket. Hangoztatták, 
hogy tüntetésük kizárólag Bleyer személye el-
len irányul. Háromnegyed tizenegykor az ifjú-
ság megrohamozta az egyetem Muzeum-kör-
uti kapuját, behatoltak az egyetem folyosóira, 
ahonnan néhány percnyi pfujozás után elvo-
nultak .Trikál rektor aláírásával hirdetmény 
jelent meg, melyben felhívja az ifjúságot, hogy 
tartózkodjon a rombolástól és a rendbontástól. 

Hóman Bálint kultuszminiszter kijelentette, 
hogy az egyetemi tüntetést 8 leghatározottab-
ban helyteleníti. Az ifjúságnak nincs jogában 
a kérdés eldöntésére ilyen módon befolyást gya-
korolni. Reméli, hogy nem fognak megismét-
lődni a tüntetések és helyreáll a rend. 

Három kisember elbocsájtásával 
kezdődött meg a városnál 

az álláshalmozások likvidálása 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosnál most már komoly formában megkezdő-
dött a többjövedelmü tisztviselők alkalmazta-
tásának fokozatos megszüntetése. A folyama-
tot egy kérvény indította meg, amelyet Gábor 
Imre 75 százalékos állás- és keresetnélküli ha-
dirokkant nyújtott be a polgármesterhez. Kér-
vényében állást kér a várostól és bejelenti, hogy 
kívánságát teljesítheti a város, ha a nemrégen 
kiadott miniszteri rendelet alapján elbocsájtja 
azokat, akiknek az államtól valamilyen címen 
megélhetést biztosító jövedelmük van. Mindjárt 
nevekkel is szolgált, három olyan alkalmazottra 
hivatkozott, akik részben a köztisztasági üzem-
nél, részben a mérnöki hivatalnál dolgoznak, 
mint munkafelügyelők, illetve munkavezetők és 
akik az államtól rendes nyugdijat kapnak. Az 
egyik az államtól 108 pengő havi nyugdijat kap, 
a köztisztasági üzemnél pedig heti 24 pen-
gőt keres; a másik havi hetvennégy pengő nyug-
dijat kap az államtól és a köztisztasági üzem-
nél lévő állása után havi 102 pengőt; a harma-
dik 80 pengős havi nyugdijához 118 pengőt 
keres a várostól. 

E T T E R E M 
leszállított vendéglői árai: 
Elsőrendű ebé,d menü: leves, sült, főzelék, tészta, 
sajt, vagy fekete 1.10 P, 10 napra előre fizetve 10.— 
P. Választékos friss vacsorák már 70 fillértől 
(bécsi natúr, párisi, vagy rostélyosból). Nagy zóna 
4S fillér, békebeli zóna 24 fillér kenyérrel. — Min-
dem pénteken harcsás halászlé: nasy adag 1.40 P, 
kis adag 1— P. Zóna — .80. Rendelésre bármikor. 
Társasvacsorákat és lakodalmakat méltányos 
árakért — minden igényt kielégítően — vállalok 
és ezekre külön terem áll rendelkezésre. 

A bejelentés adatait a polgármester kivizs-
gálta és miután meggyőződött róla, hogy az 
adatok megfelelnek a valóságnak, határozatot 
hozott, amelyben utasította a köztisztasági üze-
met, hogy a három alkalmazottat május végé-
vel bocsássa el és elrendelte, hogy helyettük 
a tényleges szükséglethez mérten állás- és ke-
resetnélkülieket alkalmazzon, elsősorban a ha-
dirokkanták, illetve a családos, vagyontalan és 
állástalan keresetnélküli hadviseltek közül. 

A polgármester határozata netm keltett álta-
lános megnyugvást, mert három kisembert 
sujt. A határozat hire igen gyorsan elterjedt 
az érdekeltek körében és a feljelentések valósá-
gos áradatát indította meg. Ezeknek a feljelen-
téseknek az alapján kiderült, hogy a város szol-
gálatában egész sereg olyan alkalmazott van, 
még a magasabb fizetcsüek között is, akik nyug-
dijat kapnak a vasúttól, vagy az államtól, mint 
volt katonák, közigazgatási alkalmazottak, pos-
tások, rendőrök, vagy altisztek. A beterjesztett 
névsorban feltüntetett városi alkalmazottak 
nyugdija a havi 80 és 240 pengő között válta-
kozik és akik jelenleg a város köztisztasági 
üzeménél, az autóbuszüzemnél, vagy a forgal-
mi adóhivatalnál vannak alkalmazásban. 

A polgármester a feljelentések alapján el-
határozta, hogy a miniszter rendelkezését min-
den vonalon a legszigorúbban végrehajtja. Uta-
sította az érdekelt üzemeket és hivatalokat, 
hogy többjövedelmü alkalmazóttaíkról készít-
senek pontos kimutátást és azt sürgősen ter-
jesszék be hozzá. A köztisztasági üzem már be 
is nyújtotta kimutatását, amelyből kiderül, hogy 
az üzem szolgálatában még több kettősjövedel-
mü alkalmazott van. Ez a jelentés pénteken 
kerül a polgármester elé. 

A h a n g v e r s e n y s z e z o n 

kimagasló eseménye: 
S z o m b a t o n este fél 9 órakor 

ÖHM ENDRE 
a brémai opera baritonjának e g » e 11 e n hangversenye 
A B E L V Á R O S I M O Z I B A N 

A kormányzói jogkör 
kiterjesztése 

Budapesti Értesítő jelenti: Gömbös Gyula 
miniszterelnök tegnapi költségvetési beszédében 
bejelentette, hogy , a kormányzói jogkör kiter-
jesztésére törvényiavaslatot nyújt be. A minisz-
terelnök beszédével kapcsolatban már a képvi-
selőház folyosóján, de csütörtökön délelőtt is 
a legfantasztikusabb híresztelések keltek szárny-
ra. A Budapesti Értesítő beavatott helyről a kö-
vetkezőkről értesült: 

— A kormányzói hatáskör kiterjesztése fő-
ként a kormányzónak a törvényhozás elnapo-
lásával, illetve feloszlatásával kapcsolatos jo-
gára vonatkozik és nem terjed tul azon a hatá-
ron, amely a magyar államfőket a múltban is 
e vonatkozásban megillette és nincs szó olyan 
jogkiterjesztésről, amely teljesen elválaszthatja 
az apostoli király személyétől. Előreláthatólag 
intézkedik a törvényjavaslat abban az irányban 
is, hogy a kormányzót a törvények kihirdetési 
joga helyett törvények szentesitési joga illesse 
meg. Ezenkívül azt tervezik, hogy a kormány-
zói hatalmat külsőleg jobbon kidomborítsák, 
nevezetesen a bélyegeken és a pénznemeken. 
Azok a hirek, amelyek a kormányzói tisztség 
örökletessé nyilvánításától és a kormányzóhe-
lyettesi tisztség felállításáról szólnak, teljesen 
alaptalanok. 

Anglia képviselete 
a világgazdasági konferencián 

London, május 18. Az angol parlament ma 

megválasztotta azt az öt tagu bizottságot, 

amely Angliát képviseli a világgazdasági kon-

ferencián. A bizottság elnöke Neville C h a m -

b e r l a i n , miután M a c D o n a l d a konfe-: 

rencia elnöki tisztét fogja ellátni. 

Rz újságírók nemzetközi 
szövetségének budapesti ülés 

Budapest, május 18. Az újságírók nemzetközi 
szövetsege Londonban tartott legutolsó ülésén 
elhatározta, hogy legközelebbi végrehajtóbizott-
sági ülését Budapesten tartja meg. A Nemzet-
közi Újságíró Szövetség budapesti ülésezésé-
nek jelentőségét és fényét nagyban fokozni fog-
iák azok az ünnepélyes fogadtatások, amelyek-
ben a külföldi újságíróknak Budapesten részük' 
lesz. A külföldi újságírókat külön kihallgatá-
son fogadja a kormányzó és meghívást kap-
nak a kormányzó garden parlyjára is. G ö m-
bö s Gyula miniszterelnök soiréet, A 1 m á sv 
László, a képviselőház elnöke pedig dejeunert 
ad tiszteletükre. A Nemzetközi Ujságiró Szö-
vetség budapesti ülésezése május 29-től junius 
l-ig tart. Junius 2-án a külföldi újságírók ki-
rándulnak a Balatonhoz. Az üléseken Európa 
valamennyi országának ujságiró egyesületei 
képviseltetik magukat s részt vesznek Észak-
Amerika, Dél-Amerika és a közel kelet újság-
írói is. 

-MOZI-
Ma játszik 

Brtgltte Helm és Kari Lndvlg Diehl 

Széchenyi A láthatatlan 
gárda 


