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Hétfőn megkezdődnek 
az előadások a szegedi egyetemen 

Ezen készülékek kaphatók 

METEOR CSILLÁR GYÁR RT. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az egye-
temen szombaton rend ós nyugalom volt. Az inté-
zeteket, különösen a könyvtár helyiségeit nagyobb 
tömegben keresték fel az egyetemi hallgatók. A 
rendőrség még szombaton is perm anenciában mit, 
az egyetemi intézetek környékén egész napon át 
rendőrőrs remek posztoltak, de beavatkozásra se-
hol sem került sor. A szegedi egyetemen hétfőn 
reggel megkezdődik a tanitás valamennyi fdltut-
táson. 

(A Délmagyarország munkatársától) Szom-
baton déíben dr- Tóth Béla po'igármesterhelyetr 
tes elnökletével együttes, ülést tartott a java-
dalmi és a pénzügyi biziofság. ame'v a no-
vemberi közgyűlés napirendjére kerülő oénz-
ügyi vonatkozású kérdéseket tárgyalta le-

A bizottságok elsősorban a piaci helypénz-
szabályrfndelet módosítására készített terve-
zettel foglalkoztak- Ezt a kérdést nemrósen ad-
hoc bizottság tárgyalta le- Az ülésen kialakult 
javaslat szerint a városnak le kellene szállíta-
nia a baromfiak piaci helypénzdijdt ötven> a. 
tanyai piacok helypénztarifáját ugvancsak öt-
ven százalékkal ezzel .szemben azonban, hogy 
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lekményekkef megzavarni törekedett, rom-
boló kedvében arról is megfeledkezve, hogy 
a márciusi elődök által kivívott sajtószabad-
ság tiszteletben tartása, sőt megvédése és 
fejlesztése éppen az egyetemi ifjúságot kö-
telezi elsősorban.« 

Diákküldöttség 
a belügyminiszternél 

a város költségvetésileg előirányrott 203-000 
pengős hclypéwzbevétele ne csökkenjen, emelni 
kelleme az országos vásárokon az úgynevezett 
számos-jószág hielypénzdiját. valamint ugy az 
országos, mint a hetivásárokon a vidékiek által 
fizietemdő helypénzeket-

A pénzügyi és a javadahni bizottság ezt a 
javaslatot azzal a változtatással fogadta el 

és terjeszti a közgyűlés elé. hogy a tanyai pia-
cok helypénztarifájának csökkentése a barom-
fiákra ne terjedjen ki A bizottságok is számí-
tanak arra. hogy a tarifaleszálKtás bevételt-
csöktkentő hatását a forgalom várható emelke-
dése ellensúlyozni fogja-

A bizottság ezután a h'dvámcsökkentés kér-
désével foglalkoztak- Amikor a közgyűlés eltö-
rölte a gyaloghidvámot, elvileg kimondotta a 
jármühidvám fokozatos eltörlését is ugy- hogy 
a város 1936 január elsejét dl mmáen évben tíz 
százalékkal csökkentse a tarifát így t»z év 
muíva teljesen megszűnik a hidví-m- amely el le" 
hosszú esztendők óta harcol már a közönség-
Azok albizottságok, amelyek eddig foglalkoztak 
a kérdéssel, azt javasolták, hogy a város ne 
lineárisan csökkentse a hidvámokat- hanem 
olyan módon- hogy az uj tarifa\ alkalmas legyen 
a város Jelé irányuló forgalom növelésére- A 
pénzügyi és a javadalmi bizottság ezzel szem-
ben kimondotta, ho^v csakis a lineáris hidvámr 
csökkentést tartja helyesnek A 10 százalékos 
csőkkemtés évente mindegy 5600 pengővel csök-
kenti a város hidvámiövedelmét-
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Foglalkoztak a bizottságok a Városok Kon 
gresszusának azzal az értesítésével is. amely 
stzerint a MABI és az OTl hajlandók hosszú-
lejáratú kölcsönöket folyósítani a; városoknak* 
kedvezményes fel "tételeik mellett- főképen köz-
egészségügyi vonatkozás,!! beruházások céljaira-
A Városok Kongresszusa aziránt érdeklődik-
hogy a városok, köztük Szeged is. igényelnek-e 
ebből a kölcsönpénzből- A pénzügyi bizottság 
egyhangúlag elhatározta, hogy javasolja a vá-
ros igénylésének bejelentését• A kölcsönt jár-
ványkórház építésére, a magasnyomású vir 

fl liberális nárt tiltakozása 
a tüntetések ellen 

A szegedi Független Nemzeti Balpárt vezetősége 
» szerdai és csütörtöki egyetemi tüntetésekkel kap-
csolatban szombaton ülést tartott és állásfoglalá-
séiul az alábbi közlést adta ki: 

»A Független Nemzeti Ralpárt alkotmá-
nyos érzületéhez híven s a mindenkit köte-
lező törvénytisztelet nevében felemeli tilta-
kozó szavát bárhonnan sugalmazott és bár-
mily célból megrendezett minden olyan moz-
gatom ellen, amely a törvényben biztosított 
s az állami élet alapját képező szabadság-
jogokhal, polgári jogegyenlőséggel ellentét-
ben m s a jogrend uralmát vesz^\y. zteti. 

Ezen tulmenőleg nem kíván a szegedi 
egyetemi ifjúság egy részének a zsidó val-
lású egyetemi hallgatók és .városi polgárság 
elleni tüntetésével közelebbről foglalkozni 6 
ezt az illetékes tényezők megállapításai, kü-
lönösen pedig a belügyminiszter részéről el-
hangzott nyilatkozatok után feleslegesnek is 
tartja. 

Nem térhet azonban napirendre 3Z 6961116" 
nyek felett anélkül, hogy fájdalmas meg-
döbbenésének adjon kifejezést az ifjúsági 
mozgalom olyan elfajulása miatt, amely min-
den elképzelhető ok nétkül a sajtó békés, 
közhasznú munkáMiodását is erőszakos cse-

Budapest, november 23. A diáktüntetések során 
a diákok egy csoportja tegnap a parlament elé 
vonult, a küldöttség — mint ismeretes — ki-
hallgatást kért Kozma Miklós belügyminiszter-
től. A belügyminiszter azonban megüzente a diák-
ságnak, hogy mindaddig, amig a tüntetés tart, 
nem hajlandó őket fogadni, de ha m^gigérik, 
hogy a tüntetés abbamarad, meghallgatja kíván-
ságukat. 

Miután a tüntetések megszűntek, a belügymi-
niszter szombat délelőtt fogadta az egyetemi ifjú-
ság 5 tagu küldöttségét„ A majdnem félóra hosz-
szat tartó kihallgatás során a küldöttség tagjai 
teljes bizalommal tárták fel a belügyminiszter 
előtt a diákság óhajait. A belügyminiszter kijelen-
tette a küldöttségnek, hogy az előadottakat nem 
h.iiMtalos minőségben tudomásul veszi, de kíván-
ságaik elintézésére elsősorban a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter az illetékes, ezért a kultusz-
miniszterhez kell fordulniok. Kilátásba helyezte 
azonban, hogy nem hivatalos minőségében jóin-
dulatúan támogatni fogja a diákság kívánságait. 
Hangsúlyozta továbbá a belügyminiszter, hogy őt 
hivatalos minőségében elsősorban az ucca rendje 
érdekli és felkérte a diákság nála megjelent kép--
viselőit, hogy igyekezzenek odahatni, hogy az 
egyetemi ifjúság minden körülményeit tcözött meg-
őrizze nyugalmát és higgadtságát. 

Korniss Gyula, a budapesti egyetem rektora hi-
vatalosan közölte, hogy hétfőn reggel az egy ettem i 
előadások az összes karon megkezdődnek. 

A piaci helypénz-tarifa 
és a hidvám-csökkentés 

a pénzügyi bizottság előtt 


