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Jön a Csúnya lány 

Genf szerdán tárgyal 
a szankciókról 

Genf, október 8. A keddi nap Genfben jó-
részt azzal telt el, hogy a kiküldöttek megbe-
szélést folytattak egymással a megtorló intéz-
kedések kérdéséről. Abesszíniai köröket a teg-
napi döntés sem nyugtatta meg teljesen. Attól 
tartanak, hogy a hatalmak nem néznék rossz 
szemmel az olaszok további előnyomulását, 
mert ilyen módon a végleges rendezésnél na-
gyobb nyomást gyakorolnának Abessziniára. 

A Népszövetség közgyűlése szerdán 
délután ül össze, 

hogy az addisz-abebai viszállyal foglalkozzék. 
Az ülésen műszaki bizottságot alakítanak a 
szankciók összeegyeztetése céljából. A bizott-
ságban valószínűleg csak azok az államok vesz -
nek részt, amelyek hajlandók a szankciókat 
támogatni. 

Még nincs megegyezés 
a büntető intézkedésekről 

Genf, október 8- E d e n angol népszövetségi 
miniszter kedden L a v a l francia miniszterel-
nökkel folytatott megbeszélést. Kívüle még 
több tanácskozást folytatott. Ezenkívül elő-
készítő megbeszélések voltak az angol és fran-
cia szakértők között a büntető intézkedések 
ügyében, amelyeket a közgyűlés elé terjeszte-
nek. Ezeknek az intézkedéseknek részletei 
ügyében a két szakértőbizottság között még 
nem jött létre a megegyezés. 

A népszövetségi közgyűlés szerdán délután 
általános vitával kezdi meg tanácskozását, 
amelynek során E d e n és valószínűleg L a -
v a l is felszólalt. 

Népszövetségi körökben hangsúlyozzák, 
hogy nem lesz szó szavazásról, hanem a kérdés 
megoldásáról. A Népszövetség több tagja is 
egyetért a Tanács jogi szempontból is kielégítő 
határozatával, hogy a büntető intézkedések 
szövegének kidolgozását és az ezzel kapcsola-
tos ajánlások megállapítását koordinációs bi-
zottságra bizzák. Azt hiszik, hogy pénteken 
kezdődik csak a közgyűlés .igazi munká ja. A 
koordinációs bizottság előreláthatólag csak a 
jövő héten készül el az angol—francia javas-
latok alapján a büntető intézkedések ügyében 
kidolgozandó ajánlásokkal és a kidolgozás 
után ezeket az ajánlásokat határozathozatal 
céljából előterjeszti. 

A szankciók és Anglia 
Páris, október 8. A Liberté jelenti London-

ból: Az angol kormány köreiben a szankciók 
kérdését illető felfogások tekintetében nagy-
fontosságú változások mutatkoznak. Míg eddig 
Anglia Franciaországgal szoros egyetértésben 
akart eljárni, Londonban számolnak azzal az 
eshetőséggel, hogy a francia kormány munká-
ját kormányválság, vagy belső zavarok meg-
szakíthatják és ebhen az esetben Anglia egye-
dül fog fellépni, hogy az alapokmány tiszte-
letben tartásáról gondoskodjék. 

AloisI tiltakozása 
a Tanács döntése ellen 
Genf, október 8. Aloisi báró olasz kiküldött 

levelet intézett a Népszövetség elnökéhez, 
amelyben újból tiltakozik az ellen, hogy a Ta-
nács tegnap döntést hozott a támadó megálla-
pítása ügyében anélkül, hogy az olasz kikül-
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döttnek ideje lett volna álláspontja részletes 
kifejtésére. Aloisi fenntartja magának a to-
vábbi lépések jogát. Ennek a bejelentésnek 
közvetlen jelentősége abban van, hogy Aloisi 

Sxöchenyl Mezi Szerdán és osütörtökön 

Gustav Fröchllch filmremeke 
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báró lemond az ujabb tanácsülés összehívásá-
nak inditváuyozásáról, jóllehet, tegnap érté-
sére adták, hogy módjában áll ezen a tanács-
ülésen utólag előterjeszteni észrevételeit-

Aloisi báró bejelentése következtében a kedd 
délutánra tervezett tamácsülés elmaradt. Ezek 
után Genfben minden érdeklődés a szerdán 
délután tartandó közgyűlés felé fordul, ahol 
minden egyes állam állást foglal az olasz— 
abesszin vita kérdésében. 

Szerdán: minisztertanács 
Londonban 

London, október 8. A" szerdai miniszterta-
nács a Presse Association szerint a megtorlá-
sokkal és esetleg Abessziniába irányuló fegy-
vertilalom felodásával fog foglalkozni. A Föld-
közi-tengeri támadásra vonatkozó francia jegy-
zék további diplomáciai eszmecserét fog szük-
ségessé tenni. Az angol kormány a francia ál-
láspont leghatározottabb körvonalazását kí-
vánja, mielőtt a válaszhoz, annak teljes egé-
szzben hozzájárulhat. 

a pénzügyi bizottság kedden éjfélig tárgyalta 
a költségvetést 

68 százalékos pófadóra leszünk javaslatot" - mondja a polgármester w 

(A Délmaeyarország munkatársától) A 
pénzügyi bizottság kedden délután négy óra-
kor folytatta a költségvetés kiadáisi tételeinek 
tárgyalását dr- Pálfy József polgármester el-
nökletével a városháza tanácstermében- A 
végeredmény szempontjából a kedd délutáni 
ülés nem sokat jelentett- A költségvetési hiányt 
mindössze néhányszáz pengővel csökkentette 
a bizottság, mert amennyit lefaragott az egyes 
kiadási tételekből, majd ugyanannyival emelt 
más tételeket-

Az ülés után a polgármester csupán a követ-
kezőket mondotta: • 

— Félnyolcig tárgyaltunk és a tárgyalás 
eredményeképpen 17-640 pengővel csökkentette 
a bizottság a kiadásokat- Ez az összeg egé-
szen apró tételekből került ki- A végeredmény 
az, hogy a csökkentésekkel szemben a bi-
zottság mintegy 16000 pengő uj kiadást ikta-

tott a költségvetésbe. t»ehét a megtakarítás alig 
másfélezer pengő-

Este kilenc órakor 

folytatta a pénzügyi bizottság a költségvetés 
tárgyalását és munkájával éjjel féltizenkét 
órakor végzett is. Dr. Pálfy József polgármes-
ter érdeklődésünkre a végeredményről a követ-
kezőket mondotta: 

— Egyelőre csak annyit közölhetek, hogy a 
pénzügyi bizottság munkájának eredménye-
képen a számvevői javaslatban szereplő 94 
százalékos pótadó helyett a közgyűlésnek 68 
százalékos pótadóra teszünk javaslatot. Ha a 
közgyűlés ezt a javaslatot elfogadja, a pótadó 
jövőre is annyi lesz, mint amennyi az idén volt. 
Á pénzügyi bizottság a városrendezési célokra 
javasolt 20.000 pengőt 80.000 pengőre emclle 
fel. 

193-mal csökkentették az idén 
a szegedi egyetem hallgatóinak számát 

1835 tanulót veitek fel az egyetemre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Most 
zárták le a szegedi egyetemen a felvételeket. 
Az 1935—36- tanév első félévére összesen 1835 
hallgatót vettek fel. Tavaly októberben a fel-
vett hallgatók száma 2028 volt, az idén tehát 
az egyetem hallgatóinak létszámában 193 a 
csökkenés. 

Általában konstatálják, hogy a korlátozó 
rendelkezések és a gazdasági helyzet miatt 
évről-évre csökken a szegedi egyetem diákjai-
nak a száma. Az 1933—34. tanév első felében 
2083, az 1934—35 tanévben 2028, az idén pedig 
1835 tanulót vettek fel az egyetemre, két év 
alatt 248-%l esett vissza a szegedi egyetem 
hallgatóinak létszáma. Legszembetűnőbb a 
csökkenés az idén, mert kettőezer alatt még 
sohasem volt az első félévben a szegedi egye-
tem hallgatósága. 

A második félévben a tapasztalat szerint ál-
talában kettőszázzal kevesebben tanulnak a 
szegedi egyetem különböző fakultásain. Szá-

mítani lehet rá, hogy az 1935—36. tanév má-
sodik félévében a tanulólétszám 1600-raesik. 

A diákok létszámának csökkenéséről dr. 
K i s s Albert tanácsos, az egyetemi questora 
vezetője a következőket mondotta: 

— A kultuszminisztérium évről-évre keve-
sebb létszámot engedélyez a vidéki és köztük 
természetesen a szegedi egyetemen is. Az 
egyik oka ez a tanulólétszám visszaesésének. 
A miniszteri intézkedés következtében a felvé-
tel nem történhetik olyan arányban, ahogy 
a hallgatók az egyetemről évenkint távoznak. 

Halálos ítélet Bécsben 
Bécs, október 8. A bécsi esküdtbíróság ked-

den hirdette ki Ítéletét 5 kommunista bűnperé-
ben, akiket a robbanószerek tárolásával kap-
csolatos törvény megsértésével vádoltak. A bí-
róság P a 1 u s n i Ferenc 29 éves ácssegédet 
kütéláltali halálra, a többi négy vádlottat su-
Ivos börtön- és fogházbüntetésre ítélte. 


