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A szegedi egyetemen rend van 
és csütörtökig 80 hallgató iratkozott be 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök délelőtt fél 12 órára rendkívüli tanács-
ülésre hívta össze dr. Széki Tibor egyetemi 
rektor az egyetemi tanács tagjait. A rendkí-
vüli tanácsülés 1 óráig tartott és a kiszivár-
gott hírek szerint az ülésen foglalkoztak at-
zal a kérdéssel is, hogy milyen intézkedé-
seket tegyen az egyetem, ha áz ifjúság Sze-
geden is tartózkodna a beiratkozásoktól. 

A preventív intézkedéseket 

mint a rektor nyilatkozatából nyilván-
valóvá váit —. meg fogja tenni az egyetem; 
az esetleges felbujtókkal szemben a legszigo-
rúbban fognak eljárni. 

A szegedi egyetemen egyébként 

csend van, 

csütörtökön már valamivel forgalmasabb volt 
a questura, déli 1 óráig 80 hallgató iratkozott 
be. A második félévre beirptkozott hallgatók 
száma elérte a nyolcvanat, 

Tizenkilenc debreceni 
itüníető diákot letartóztatlak 

Debrecen, január 11. Debrecenben csütörtö-
kön ujabb tüntetést rendeztek. Délben mintegy 
négyszáz főnyi diákcsoport hangosan kiáltozva 
tiltakozott az egyetemi hallgatók ellen alkal-
mazott rendszabályok ellen. A Fő-uccán röp-
cédulákat osztogattak, amelyeken a következő 
szöveg állott: „Trianon tizennegyedik eszten-
dejében bocsánatot kérünk azért, hogy élünk. 
A keresztény magyar egyetemi if júság". 
A rendőrség a tüntetőket szétoszlatta és 

tizenkilenc hallgatót előállított a 
kapitányságra, 

ahol eljárás indul ellenük engedélv nélküli 
röpcédulaosztogatásért. Az egyetem környékén 
rendzavarás nem történt, a rendőrség teljesen 
körülzárta az épületet. A beiratkozások rend-
ben folytak, délig azonban csak tízen iratkoz-
tak be. 

Csütörtökön a rektori hivatalban megjelent 
két egyetemi hallgató, akik kijelentették: ők 
is részt vettek a harmincas bizottságban, de 
nevük még sincs a kizárt diákok között, kér-
ték a rektort, hogy a kizárt egyetemi hallga-
tók listájára őket is vegye fel. A rektor hosz-
szas vitatkozás után teljesítette a diákok ké-
rését 

A debrecen? egyetem fanácsa 
lemondásra készül 

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Deb-
recenből jelentik: A debreceni egyetem teg-
napi kizáró határozata komoly ellentéteket tá-
masztott az egyetemi tanács tagjai között. R u-
gon f a l v i K i s s István prorektor és szent-
péteri K u n Béla jogikari prorektor nem he-
lyesli a tanácsnak szótöbbséggel hozott határo-
zatát és lemondani készül. Beavatott forrásból 
eredő értesülések szerint emiatt az egész egye-
temi tanács lemondása várható, amelv eset-
ben a tanács a kultuszkormánytól kormány-
biztos kiküldését fogja kérni, erre a tisztségre 
Rugonfalvi Kiss Istvánt fogja ajánlani. 

Csütörtökön délután olyan hirek terjedlek 
el a városban, hogy az ifjúság este tüntetni ké-
szül. 8 óra tájban kisebb diákcsoport meg is 
kísérelte a tüntetést, de a rendőrség azonnal 
szétoszlatta a tüntetőket. 

Az E^erfaana kiáltványa 
Budapest, január 11. A Foederatio Emeri-

cana ifjúsági vezérsége kiáltványt intézett a 
fővárosi és vidéki egyetemi ifjúsághoz, hogy 
a most meginduló 1933—34. év második felében 
saját érdekében is tegven eleget beiratkozási 
kötelezettségeinek. Az Emericana továbbra is 
küzdeni fog a magyar ifjúság jövőjéért és a 
magvar jövőért, de elítél minden olvan moz-
galmat, amelv az orszá" belső békéjét és a ma-
gyarság külpolitikai érdekeit veszélyezteti. Fel-
adatának elsősorban az életpályára való ko-
molv készülést tekinti. 

A népkonyha! ebéd napszámosai 
nem kapnak külön kenyér- és szalonna* 

utalványokat februártól kezdve 
Két deka zsír lesz ezeníul a népkonyhai ebédadagokban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nép-
jóléti tanácsnok előter jesztése alapján dr. Pálfy 
József h. polgármester határozatot hozott az ín-
ségesek eddigi^ ellátási rendszerének megvál-
toztatásáról. Eddig az volt a gyakorlat, hogy 
azok az ínségesek, akik inségmunkát végeztek 
a népkonyhai ebédekért, minden munkanapra 
félkiló kenyérre és Í0 deka sózott szalonnára 
kaptak utalványt. A polgármesteri határozat 
értelmében február elsejétől kezdve 

élelmiszerutalványokat nem kapnak 
az Ínségesek, — 

azonban megjavítják valamivel a népkonyhai 
ebédek minőségét, emelik a főzelékek tápláló 
erejét, még pedig ugy, hogv megkétszerezik 
zsírtartalmukat. Eddig minden ebédadaghoz 
egy-egy deka zsirt használtak fel, ezentúl két 
dekát fognak felhaszná'ni. A polgármesteri 

határozat utasítja a népkonyhák vezetőségét, 
hogy 

február elsejétől kezdve kétszeres 
mennyiségű, zsírral főzzék az ínsége-

sek ebédjét, 

a számvevőséget viszont arra utasítja, hogy 
ugyancsak február e'sejétől kezdve havonta 
ezer pengővel többet folyósítson a népkony-
hák számára. 

A polgármesterhelyettes a népjóléti tanács-
nok előterjeszléséből azt állapított^ meg, hogy 
az eddigi utalványrendszer nem vált be. Az ín-
ségesek, akik az utalványokat munkahelyükön 
kapták meg, azt különböző élelmiszerüzletek-
ben válthatták be. A beváltás alkalmával sok-
szor megtörtént — mondják a városházán —, 
hogy az inségmunkások elcseréltették a ki-
utalt árut, sózott szalonna helyett íra st kértek 
és kaptak. Az árak és a mennyiségek közötti 
különbözet megállapítása körül ellentétek ke-

letkeztek, amelyek megzavarták az élelmiszer-
akció lebonyolítását. 

A polgármesterhelyettes ezek miatt elrendel-
te az utalványrendszer megszüntetését, meg 
azért is, mert az utalványok kezelése bonyodal-
mas volt. Megállapítja határozatában, hogy 

a város az utalványok megszüntetésével nem 
ér el megtakarítást, mert a megtakarítandó 
összeget, ami havi 800- -1000 pengő lesz. a 
népkonyhai ebédek zsírtartalmának, emelésére 
fordítják. 

A polgármesterhelyettes határozatának az a 
része, hogy a népkonyhai ebédek táplálóereje 
a zsírtartalom emelése következtében fokozó-
dik helyes, de annál kevésbé örvendetes ez a 
rendszerváltozás azoknak az ínségeseknek a 
szempontjából, akiknek meg kell dolgozniuk a 
népkonyhai ebédekért. 

Eddig minden Ínséges, aki dolgozottt 
az ebédekért, minden munkanapra fél-
kiló kenyeret és tiz deka szalonnát 
kapott, még pedig azzal az indokolás-
sal. hogy a dolgozó embernek több 
táplálékra van szüks 'ge és a sovány 
névkonyhai ebédek nem nyújtanak 
annyi erőt, amennyi a munka elvég-

zéséhez szükséaes. 

Már most nagyon valószínűtlen, hogy a dol-
gozók 10 deka szalonnáját és félkiló külön-
kenyerét egy deka zsírral pótolni lehessen. 

Lehetséges, hogy akadt több Ínséges, aki a 
szalonna-utalványáért mást vásárolt, a sózott 
szalonna helyett mondiuk valmivel kevesebb 
füstölt, vagy abáltszalonnát, esetleg hust. vagy 
kolbászt. Megtörténhetett — mint mondják a 
városházán — az uíalvánvok eladása és az 
értük kapott összeg elvásárlása. Kétségtelen 
azonban, hogy az Ínségesek nagyobb fele örült 
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a szalonnának és a ^kenyérnek és igy 

a polgármesteri határozat a többsé-
get megbünteti azért a bűnért, ami 
nem is bűn. mert hiszen a ti: deka 
szalonnáért és félkiló kenyérért min-
den Ínséges munkát adott ellenszol-

gállatásképen. 

Munkával kereste meg az utalványokat és ke-í 
resetével már csak ,<zért is szabadon rendel-< 
kezhet, mert az személyes járandósága. 

Kétségtelen, hogy a határozat elhamarkodva 
született meg. 

Légrásfy Ottó kitüntetése 
(Budapesti tudósitónk telefonjelcntésc.) A1 

budapesti sajtókörökben elterjedt hirek szerint 
a közeljövőben nagy kitüntetés éri L é g r á d y 
Ottó, a Pesti Hírlap főszerkesztőjét. A kor-i 
mánvzó a legnagyobb magyar kitüntetéssel, a 
kegyelmes címmel járó elsőoszlálvu erdem-í 
renddel tünteti ki. 

Borzalmas családirtás 
Offenbach, január 11. Csütörtökön B r a u n 

Auguszta 35 éves asszony két gyermekét meg-' 
fojtotta. Amikor harmadik gyermeke, egy 12 
éves leány hazaérkezett, azt is meg akarta foj-i 
tani. Egy törülközőt csavart a szerencsétlen 
kisleány nyaka köré. A gyermek minden ere-
jét összeszedve küzdött gyilkos szándékú any-
ja ellen és sikerült is kezét a törülköző és nya-
ka közé tenni, ugy, hogy anyjának minden erő-l 
feszítése ellenére sem sikerült legyűrnie leáj 
nvát. A dulakodás zajára a lakásba lépett egyik] 
szomszédja, mire az asszony második emeleten 
levő lakása ablakából az uccára vetette magái 
és meghalt. 

Panamavád 
Lindbergh ellen 

London, január 11. Washingtonból jelentik:' 
A washingtoni szenátus egyik bizottsága vizs-J 
gálatot indított az amerikai légipostaszállitásü 
engedélyek adásával kapcsolatban. A vizsgálat 
során megállapították, hogy a Transcontinen-i 
tal Air Line nevü vállalat 250.000 dollár név-
értékű saját részvénycsomagot ajándékozott 
Lindbergh ezredesnek a vállalatnak tett külön-f 
leges szolgálatai elismeréséül. A vállalat igaz-
gátója 25Ó.000 dollárt küldött Lindberghnek a 
részvények vételára fejében és azt tanácsolta, 
hogy a részére fenntartott huszonötezer darab 
részvényt a legelső kedvező alkalommal tel-» 
jes csendben adja el, ne írassa a saját nevére, 
hogy az ajándékozás ténye ne kerüljön nyilvá-
nosságra. A vállalat igazgatója a szenátus bi-
zottsága előtt bevallotta, hogy Lindbergh évi 10 
ezer dollár rendes fizetést kapott n vállalattól, 
mert fontos szolgálatokat tett a vállalatnak az 
útirányok kijelölése körül. 

Klinikai Ionosokért elítélték 
a volt városi tisztviselőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Horn 
Ferenc 53 éves borbélyt a r ndőrség hetekkel 
ezelőtt elfogta, mert kiderült róla, hogv huza-
mosabb idő óta lopkodja a sebészeti klinikát. 
Horn sok lepedőt, takarót, törülközőt lopott el 
a klinikáról. Elfogatása után olyan vallomást 
tett, hogy sokan benne vannak az ügyben. 
Ezek azonban még a rendőri nyomozás során 
tisztázták magukat. A rendőrség házkutatást 
tartott valamennyiüknél, de egyik helyen sem 
talált semmiféle lopott holmit. 

Horn Ferenc, csütörtökön állott dr. Apczy 
Ernő törvényszéki bíró elé. Elmondotta, hogy 
valamikor városi tisztviselő volt, állását azon-
ban otthagyta és felcsapott borbélynak. A lo-
pásokat nem tagadta. Védekezésére azt adta 
elő, hogy idült alkoholista és igy cselekedetei-
nek nem volt korlátlan ura. 

A bíróság szakértőként meghallgatta dr. 'Ács 
Sándor törvénvszéki orvosszakértőt, aki elő-
adta, hogy Horn Ferencet megvizsgálta és 
őt tényleg alkoholistának találta, aki azonban 
beszámítható. A bíróság folytatólagosan elkö-
vetett lopás miatt háromhónapi fogházra ítélte 
az elziilölt városi tisztviselőt. Az ítélet iog-
erős. 


