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ellen lázadó seregekkel. Felsíólltja a francia 
kormánvt. h«gy Igyekezzek n legrövidebb időn 
lirliil elemi ti Nemzetek Szövetsége Tanácso-
ltak egvbchlvását. A Ttttlíirs kötelessége. hogy 
kiküszöbölje az rgvcsségokniány lirlves ma-
gvarázatából származó kifogásokat és hogy 
megkövetelje minden kOrmánvtól annak pon-
tos'belartását Felhívja ezután a közlemény a 
m u n k á s s á g o t , hogy legalább egyórai munka-
IWrf ajánljanak fel rt szövetségnek. hogy a 
sznlidiritá«ból rájuk rótt kötelességüknek ele-
gei tehessenek a menekült családokkal szem-
ben. 

Portugál matrózok 
zendülése 

Lisszabon, szeptember 9. A portugál hadse-
reg és a haditengerészet cgv részében szimpá-
tiával kisérik a spanyol kormány barcát a fel-
kelők ellen. Erre vezethető vissza az a zendü-
lés, amelv kedden robbant ki Portugáliában. 
Három hadihajó: a Corvetle. az Alfonsó Albu-
querque és a Dao legénysége megtagadta az 
engedelmességet és elindult a Tajón a tenger 
felé. hogy a spnnvol kormány hadihajóit meg-
segítse. 

A zendülés! leverlék, a folvón lefelé haladó 
hajókra a parii ütegek ágyutüzet zúdítottak. A 
zendülésnek hat emberélet eseti áldozatul, ki-
lenc matróz megsebesült. 

A zendülés iftintt a fővárosban elrendelték a 
riadókészültségei; a fonlosnhb harcászati pon-
tokat a katonaság szállta meg. 

Deportáljak a három 
hacHhafó lewénvs&cgét 

Lisszabon, szeptember 9. A porlugál kormány 
szerdán minisztertanácsot tartptt. Az ülés be-
fejeztével hivatalos közleményt futtattak el a 
sajtóhoz. Eszerint a minisztertanács foglalko-
zott az „Alfonzó", „Albuquerque" és a „Dao" 
hadihajók fedélzetén lejátszódott események-
kel és a következő határozatot hozta: 

F.lbocsájtja a szolgálatból a hadihajók le-
génységét. tisztjelt és altisztjeit. Szabadságolja 
azokat a tiszteket, akik e hadihajón parancsno-
koltak. A lázadókat különböző gvarmatokra 
s/állit jak és ott hoznak ügyiikbn Ítéletet. 

A semlegességi bizott-
ság összeült, de hatá-

rozatot nem hozott 
London, szeptember 9. A spanyolországi ese-

ményekkel szemben tanúsítandó semlegesség 
ellenőrzésére alakult nemzetközi bizottság szer-
da délelőtti első ülése után a sajtó számára a 
következő közleményt adták ki: 

„A francia nagykövet vonakodása következ-
tében M o r r i s o n kincstári államtitkárt vá-
lasztottók meg az értekezlet elnökévé. Az ülé-
sen mindenekelőtt általános vita folvl » bizott-
ság munkarendjéről. Javaslatot terjesztetlek 
elő, ennek értelmében a kiküldöttek mielőbb 
részletes jelentést terjesztenek a bizottság elé 
azokról n törvényes rendszabályokról, amelye-
ket kormányaik hoztak a spanyolországi ese-
ményekbe való he nem avatkozás tárgyában 
létre hozandó egyezmény megvalósítása érde-
kében. A bizottság elnöke rögtön összehívja a 
bizottságot, mihelyt a bizottsághoz érkező ér-
tesítések és tájékoztatások ezt az elnök meg-
ilélése szerint indokolttá teszik." 

Leütötték — tévedésből 
(A DMm/igyarorSzig munkatársától.) Szer-

dara virradó éjszaka vakmerő nccei támadást, 
követtek el ismeretlen tettelek a Vásárhelyj-
sugáruton. Az éjszakai órákban hazafelé tar-
tott Hegedűs Lajos 18 esztendős munkanélküli 
szegedi lakos, aki a TTóbiárt hasa-ucca. Md 
szám alatt lakik. Mögötte több ismeretlen 
fiatalember haladt, akik azután hátulról rá-
támadtak és minden különösebb ok nélkül le-
ütötték. Hegedűs eszméletlenül esett, össze. 
Tgv talált rá később az őrszemea rendőr, aki 
azután a. mentőkkel a sebészeti klinikára vitet-
te. Hegédtis a támadás következtében epilep-
tikus rohamot kapott, sokáig nem is leheteti 
kihallgatni. Amikor azután magához tért, nem 
tudta támadóit megnevezni és azt sem tud+a, 
megma<rvarázni. hogv miért báutakuaíták. 
Valószínű, hogy a sötétben elnézték a táma-
dók és haragosuk helyett, fit ütötték le. A j 
rendőreée keresi az éjszakai útonállókat. I 

P é n t e k t ő l ! 

Az uj szezon el^ő 
magvai* filmje! Sárfia csikó Csepregi 100 arannyal ki Hintetett színmüve 

Gsortos, Kiss Ferenc, Rfcsahegyl 

Hoyké stb. brilliáns főpznrenlés'vpl. 

„A vidéki egttetemekre 
egqharmada vehető fel 

a budapesti egyetem diáklétszámának" 
Illetékes hely közleménye az egyetemi hallgatók számának vissza-

fejlesztéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagvarország arról, hogy az idei 
egyetemi diáklétszám megállapításával kapcso-
latosan tovább tart a szegedi egyetem fokoza-
tos visszafejlesztése. Mindenütt hagy meglepe-
tést keltett a felvehető hallgatók létszámának 
n j megállapítása, amely szerint az idén még 
több jelentkezőt kell elutasítani, mint tavaly. 
Most elégedellenség nyilvánult meg a budapesti 
egyetemre megállapított létszám kérdéseiben 
is. Az általános elégedetlenségre való tekintet-
tel szerdán este hivatalos közleményt tettek 
közzé, amely magyarázni kívánja a helyzetet, 
de amelynek adatai a legkevésbé sem alkalma-
sak arra, hogy a helyzetet csillapitólag meg-
magyarázza. 

A hivatalos közlés szerint a budapesti egye-
temen a felvehető hallgatók számát így ílra-
pitották meg: 

A jogi karon 150 ftavalv 5Ő01) (Szeged 100), 
— az orvosi karon 120 (tavaly 180) (Szeged 30). 
— a bölcsészetkarpn 220 (tavaly 250), (Szeged 
90 a matematikai és a természettudományi kar-
ral együttesen). 

A határozat indokolásául a hivatalos közle-
mény ezeket mondja! 

— Az egves karokra felvehető hallgatók szá-
mának csökkentését szükségessé tette az a 
helyzet, hogy az egyetemeket és főiskolákat 
végzett és diplomájukat már megszerzett hall-
gatók elhelyezkedése a különböző életpályákon 
ínég mindig nehézkes. 

— A vidéki egyetemekre vonatkozólag az a 
helyzet — folytatja a hivatalos magyarázat —, 
hogy ott az egyes karokon körülbelül egyhar-
mada vehető fél annak a létszámnak, mint 
amennyi a budapesti Pázmány Péter ludo-
mányegvetem megfelelő fakultásának első év-
folyamára felvehető. Amennyiben a budapesti 
egyetemre felvehető első évfolyam hallgatóinak 
létszáma csőkkent. ez a csökkentés a vidéki 
egyetemek különböző fakultásain ts keresztül-
vitelre jnt. 

Ez a magyarázat a legkevésbé sem alkalmas, 
hogy megnyugtassa a kedélyeket, — az idén te-
hát ismét hatványozódik azoknak a száma, 
akiket elutasítanák a továbbtanulás lehetősé-
gétől. 

Az angol király látogatása Bécsben 
az osztrák szövetséqi elnöknél 

E g y ó r á t t a r t ó z k o d o t t B u d a p e s t e n v n i - F d w a r d 

Budapest. Meptember 9. Kedden rasrgel 8 
óra, 20 perckor Budapestre érkezett az a kü-
lönvonat, amelyen VIII. Edward angol király 
hazafelé utazik. Az angol királyt Budapesten 
az előkelőségek sora fogadta a diszbe öltözte-
tett pályaudvaron. 

Az angol király a török köztársasági elnök 
által rendelkezésére bocsátott különvonaton ér-
kezett Budapestre. A vonat nvole vagonból 
állott. A pompás vagonokban a török félhold 
díszelgett. Amikor a vonat befutott a pálya-
udvarra, a király még aludt, rövid idő múlva 
felébredt, felöltözködött és miután Knox bu-
dapesti angol követet fogadta, kiszállt a vo-
nalból. A nagyszámú közönség harsány él-
jenzóssel fogadta a kocsiból kilépő királyt, 
akit a fotóriporterek valóságos pergőtüz alá 
vettek. A király elsőnek Bárczy István állam-
titkárhoz lépett, aki mélven meghajolva a ma-
gyar kormánv nevében üdvözölte az uralkodót, 
Á királv vidáman, mosolyogva sétált fel és 
alá. a kísérőkkel egvütt, majd néhánv perc 
múlva, mindenkitől elbúcsúzott ás beszállt, 
szalorikocsijába, A pálvaudvart zsufolásic 

megtöltő közönség nagy ünneplésben részesí-
tette a, királyt, aki mosolyogva felemelte a ke-
zét és bucsut intett a közönségnek. A vonat 
egyórai budapesti tartózkodás után elindult 
Bécs felé. 

A különvonat délután néhánv perccel egy 
óra előtt érkezett meg a. bécsi Ost-Bahnhofra. 

Bécsben 

a király kívánságára semmifélé hivatalos foga-
dás nem volt, A pályaudvaron csak Sis Delbv 
bécsi angol követ fogadta a királyt, az osztrák 
kormány nevében az uj külfigvi államtitkár. 
Schmiedt Ouido üdvözölte. A királv szivélve-
*en elbeszélgetett a fogadására, mégíeléntekkel. 
majd kiment az uceára. ahol a tömeg nagv 
klkeÉedáéíél köszöntötte. A kirá^* a«Mba Ült 
és a Bristol-szállóba hajtatott, ahol 23 szobát 
foplaltak le részbe. A királv ugyanabban a 
hálószobában aludt, mint amelyikben néhánv 

évvel ezelőtt. Délután 4 érakor a városba, 
autózott, ahonnan 6 órakor tért vissza ée a 
„Három Huszárokhoz" címzett, vendéglő nvilfc 
éttermében vacsorázott hattagú társaságával. 
Este fél 11 óra után a Rotter-bárba vonult a 
király, egv pohár sört ivott. A helyiségben ült 
Rita Georg ismert, osztrák énekesnő, aki 
énekelni kezdett társaságának unszolására, da 
a királv egyáltalán nem fi eveit rá, nem is tap-
solt, neki, mire az énekesnő elhagyta a helyt' 
séget, 

VIII. Edward szerdán délelőtt meglátogatta 

Mlklas szövetségi elnököt. 

A látogatás, amelyen jelen volt Sehuschnigg 
szövetségi kancellár is. mintegy óra hosszat 
tartott. 

II lengyel 
Itariseregfőparancsnok Bécsben 

Bécs, szeptember 9. Rvda-Smiglv tábornok, 
a lengvel hadsereg főfelügyelői« délután két 
órakor Velencéből iövet, megérkezett at osztrák 
fővárosba. A tábornok a lengyel követségen 
szállott meg. A követségen kijelentették, 
hogy a tábornok az osztrák fővárosban egyet-
len osztrák hivatalos »zemélyiséget sem fo-
gad és bécsi tartózkodását a muzeumok meglá-
•oaatásánnk szenteli. mmmmmm^m 

1 0 0 . 0 0 0 P - t 
• 

a d t a m kb kölcsön 3 hó alatt 3.200 tárgyra. Kz óriási 
rekord. 26 P-t adok 1 d.gram 14 K. tört aranyra (jobb 
ékszerre tÖbbeO Ruhákra, kereskedőknek árakra, mi-
(f*g köloaSn. O r . S I M O N Ziloorhiz, Oroaslán ucea fi. 

Rftiárat kanu alatt i«. « 

H i n c y q s ÍK*ZO ványnkha «a útlevelekbe fény-
I . l U I f l a l i 'V'sóbb»« és leg*y»r-
saliban ( szükség esotén egy órán be ül) készülnek 
J I M O N Y I fénykép Ssznól Széchenyi-tér 8. sz. 
(Korai Mortvil izemben) 114 


