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II szegedi bajtársi 
egyesületek gyiilése 

az egyetemen a spanyol 
népfront ellen 

(A Délmaayarorszáa munkatársától.) Csü-
törtökön délelőtt a szegedi baitársi egyesüle-
tek nagygyűlést tartottak a központi egyetem 
epyik tantermében, hogy tiltakozzanak a szo-
ciáldemokratáknak a spanyol kormápv mellett 
történt állásfoglalása ellen. A gyűlésen minden 
bajtársi egyesület képviseltette magát, mintegv 
5-—600 egyetemi hallgató vett részt a gyűlé-
sen, amelyet dr. Kiss Albert egyetemi tanár 
nyitott meg. 

Utána dr. Erdélyi László, az egyetem rekto-
ra beszélt és arról szólott, hogv nem lehet, meg-
engedni semmiféle körülménynek azt, hogv a 
megcsonkított ország testébe mégegvszer ber 
fészkelje magát 1018 szelleme. Ez ellen — 
mondotta a rektor — életünk árán ie küzdenünk 
kell. Tiltakozni kell az ellen, hogv a munkások 
nevében szimpátiával emlékezzenek meg a *£>a-
nvol kormány mellett. 

A roktor után Maján László éí Schneider 
Béla a Turul Szövetség nevében. Buóez Ele-
mór és Szórni István az Emericana képvise-
letében beszéltek és tiltakoztak a népfront és 
a baloldal ellen. 

A gyűlés végül elhatározta., hocrv felirattal 
fordui a belügyminiszterhez és ebben arra fi-
gyelmezteti a minisztert, ,,hogy ha a hatósá-
gok nem torolják meg a népfront első akcióját, 
akkor a népfront erőre kap és nvilt akcióba 
kezd". Az ifjusásr ebben az esetben készen áll 
a harcra — folytatja a gvtilés határozata. —. 
addig is fegyelmezetten várja, az intézkedése-
ket. A feliratban arra kéri még az ifjúság a 
belügyminisztert, hogv _ tiltsa be a „Népsza-
vát". 

Végül elhatározták, hogy táviratot küldenek 
Franeo tábornoknak, arnelvhe.n szimpátiájukról 
biztosítják a nacionalista felkelők törekvéseit 
ée biztosítják őket a magyar ifjúság egvtittér 
zésérét. .„ , • 

A gyűlés idején a rendőrfő« perrnanenciát 

tartott^ beavatkozásra nem került sor. 

A r i e m f i z e l ő 

v e n d é c j e k 

(A Délm agyaromé g munkatársától.) A szegedi 
rendőrségre naponta több feljelenté« érkezik hite-

l««é«i csalások ügyiben. Az utóbbi napokban na-

gyon elszaporodott az ilyen ügyek száma, alig ma-

lik efl nap, hogy legalább két-három ilyen ügyben 

ne tegyenek feljelentést A legtöbb feljelentett nem 

ruhát, cipőt, élelmet, hanem jókedvet, szórakozást 
csalt ki a károsultaktól. 

A feljelentők legtöbbje főpincér, vagy vendéglős, 

akik nemfizető vendégeik ellen kénytelenek eljárni. 

A rendőrségre került „vendégek" rendszerűit azzal 

védekeznek, hogy semmi mást nem csináltak, mint-

hogy felíratták a számlájukat. Ez a védekezés nem 

használ mert csak abban az esetben állana meg 

ez, ha az Illetők törzsvendégek volnának, vagy ha 

előre bejelentenék, hogy hitelbe kivánnak mulatni 

és kérnék ehhez a tulajdonos, vagy a főpincér hoz-

zájárulását. Az esetek legtöbbjében azonban olya-

nok ellen tesznek feljelentést, akiket azelőtt soha-

sem láttak az üzletben, azt sem tudták róluk, hogy 

kicsodák, csak Ittak, szórakoztak és a végén be-

jelentették, hogy fizetni nem tudnak. Valamennyi 

ilyen „mulató" vendég ellen megindul a bűnvádi 

eljárás. 

Csütörtökre virradó éjszaka három ilyen hitel-

ben mulató ember ellen tettek feljelentést a rend-

örségen. A főpincérek a rendőrségen valóságos 

panasznapot tartottak és elmondották, hogy az 

amúgy is rossz üzletmenet mellett ezek a vendé-

gek teljesen tönkreteszik őket, mert ha a vendég 

nem is fizet, nekik meg kell fizetniök az elfogyasz-

tott italokat és ételeket a vendéglősnek, kávésnak, 

aki nem törődhet azzal, hogy ki fizet a vendégek 

közül és ki nem 

B e t á t t ' f i ! paprikÍját"pa^»ehcsomá t,, II ̂  f! D 0 L -lal 
tegye el. A k k o r l e sz t a r t ó s ! Évok óta kitűnően 
hevált gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél; 

Gergely gyógyszerésznél, 

HiréR 
Az Idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 27.3, a legalacsonyabb 120 C. A barometer 
adata null fokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 766.2, este 7625 mm. A levegő páratartal-
ma reggel 80, délben 48 százalék A szél iránya 
északkeleti, erőssége 1. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, változó fel-
hőzet, reggel több helyen köd. Az északi me-
gyékben egy-két helyen kisebb záporeső. A hő-
mérséklet nem változik lényegesen. 

— Személyi változások a törvényszéken Je-
lentette a Délmagyarország, hogy dr. A p c * v 
Ernó tanácselnököt a pécsi ítélőtáblához nev z-
téfc ki táblabírónak. Pr. .Wzy Err.ő felment'sc 
tegnap megérkezett, beívelte di. M o l n á r Jó-
zsef vezette csütőrlököu az elsőszámú büntető-
tanács főtárgyalásaiL A jövő héten dr. N ó v á k 
Jenő veszi át ideiglenesen a tanács vezetését, az 
ő helyét a polgári tanácsban dr. M a r o s v á r y 
Ferenc veszi át. 

Németországból kitiltották a Manchester 
fluardiant, A belügyminiszter rendeletet adott 
ki, amelyben a Manchester Quardian c-imü an-
gol lapot és annak heti melléklétét Németország 
területéről a további intézkedésig kitiltotta. 

— A svéd trónörökös felesége Bitgacon, Kecske-
métről jrtentik: G u s z t á v Ado l f svéd trónörö-
kös felesége csütörtökön délelőtt Bugacra érkezett. 
A bugaci állomáson Kecskemét város pompás né-
gyes fogata várta a vendéget és társaságát Hin-
tón nézték meg a bugaci ménest, gulyát és kará-
mot. A trónörokosné és a kíséretében levő udvar-
hölgyek állandóan fényképfelvételeket készítettek. 
Délben a bugaci csárdában ebédeltek. Étkezés után 
a cigány csárdást játszott. A trónörökösnő is ked-
vet kapott és beállt a táncolók kőaé. A trónörökös-
nő és kísérete délután fél 5 órakor érkezett vissza 
Bugacról, kalapja mellett árralányhajial maid rö-
viddél utóbb visszaindult Budapest felé. 

— Katolikus-nap Alsókőzponton. Az alsó-
tanvai katolikus egvházközeégek vasárnap ka-
tolikus napot rendeznek Alsóközponton. A 
gvűlé=en az ünnepi íesrédet dr/ Antal Tetván 
igazságügvminiszteri államtitkár mondla. aki 
szombaton délelőtt érkezik Szegedre. Részt 
vesz az a^ótanvai katolikus na non dr. Glatt-
felder Gyula megvésnüspök is. A város ható-
ságát dr. Tóth Béla polgárm^sterhelvettes 
fogja képviselni. 

— Német autósok Szegeden. A Királyi Ma-
gvar Automobil Klub és a Touring Klub elnök-
sége értesítette a város hatóságát, hogv a lö-
vő héten nacvobb autóstársaság érkezik Ma-
gyarország területére huszonöt autón. A német 
vendégek beautózzák az országot és Szegedre 
is ellátogatnak. Szegedre szerdán reggel fél 
kilenc óra tájban érkeznek meg Bajáról és fél 
tizenegykor mennek tovább Békéscsaba felé. A 
magyar autóklubok vezetősége arra kérte a vá-
ros hatóságát, hogv gondoskodiék a német 
vendégek fogadtatásáról ós bocsásson kalau-
zokat rendelkezésükre, akik végigvezetik őket 
a városon. 

— A szociáldemokraták szombati pártvacso-
rája. A szociáldemokrata párt felsővárosi cso-
portba szombaton este 8 órakor az Albert-féle 
vendéglőben ('Felsőtiszapart és Római-körút 
sarok") pártvacsorát rendez. Felszólalnak: 
K é t h I y Anna országgvülési képviselő, L á -
i e r Dezső, dr. V á l e n t i n y Ágoston és D á n i 
János. 

— Marólúgot ivott a másféléves kisfiú, bele-
halt. Tragikus haláleset érte T a k á c s Sándor 
másfélesztendős dorozsma—kistemnlomtanyai 
kisfiút. A gverek a napokban marólúgot ivott 
és olyan sulvos belső sérüléseket szenvedett, 
hogy be kellett szállítani a szegcdi közkórbáz-
ba. A vizsgálatnál kiderült, hogy a gyermeken 
nem lehet segíteni, mert a nagvmennviségü 
marólúg tel>e«en összeroncsolta a torkát. A 
gvermek csütörtök délelőtt mes^alt. Holttestét 
felbonrol'ák és el?árást indítanak ? £",-'M1an 
szülők ellen, akik nem vígváztak eléggé gyer-
mekükre. 

— Hosszanapi istentisztelet a z&imgó~ában 
pénteken délután fái hatkor, szombaton reggel 
nyolckor. Az istentisztelet vége szombat délután 
negved hétkor. 

— A dugulást reggel felkeléskor 1 pohár ter 
mészetes „Ferenc József keserűvíz 2—8 órán 
belül megszünteti, a gyomor működését elő-
mozdítja, az anyagcserét élénkíti, a vért fel-
frissíti. s kellemes közérzetet és fokozott mun-
kakedvet teremt! 

DELMIGYIR0RSZ4G 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
Barabás Oyulai 
Szomorú Orámusz feitóje 

Karácsony Benő : 
Napos oldal 

— Halálos ostoi esai ás. C. utói tökön i'élel itt 
a hr'"vc' ,-ásiaü klinikán t<*taiiuwjmérgeaásben 
megh itt H e r k o .lúnosné 55 észtének • ¿ándur-
fakai atizovy. Amikor beszállították a köz-
kórbázba, már olyan állapotban volt, hogy se-
gíteni nem lehetett rajta. Halála előtt sikerült 
kihallgatni, elmondotta, hogy a tetanuszmér-
gezést igen körülményes módon kapta. Ostor-
ral megütötték és ettől seb keletkezett a lábszá-
rán. Valószínű, hogv az ostor fertőzve volt es 
igy 6 is megkapta ez! a betegséget, de már csak 
későn vette észre, úrikor már az oltás nem 
sefciteU. A klinika az «-setrol jelentest tett a 
rendőrségnek és kérte a holttest felboncolásót. 
A boncolás fogja megállapítani a halál pontos 
okát. Egyúttal megindult az eljárás annak a 
megállpitására, hogy miképen történt a halá-
los baleset, terhel-e valakit felelősség. 

_ Megbuktatták a román trónörökös - Iskolá-

ját. Bukarestből jelentik: M i h á l y román trónörö-

kös részére a királyi palotában udvari középis-

kolát létesítettek, amelynek 12 tanulóját különböző 

társadalmi osztályokból és fajokból' válogatták 

össze. A vasgárda izgatása megbuktatta ezt a ki-

rályi demokratikus népiskolát és a trónörököst 

már el je vitték Angliába. 

— Csudálatos gyógyulások a lorettói szen-
télvben. Rómából jelentik: A lorettói szentély-
ben tartott legutóbbi ünnepélyes szertartás al-
kalmával több csodálatos gyógyulás tőrtént. 
Négy beteg évek óta tartó részleges bénulásá-
ból gyógyult ki egyik percről a másikra az is-
tentisztelet alatt. Egy gyermek, aki már négy 
éve nem tud iárni, a maga lábán ment haza a 
templomból. Egy idős asszony pedig, akit hó-
napok óta csak mesterségesen tudtak táplálni 
nvelőcsőrákia miatt, a szentmise után teljesen 
gyógyultan hagyta el a templomot. 

— A szolgála.tonkivüli tisztek értekezlete. A 
volt hivatásszerű — szolgálatonkivüli — tisztek 
szegedt csoportja szeptember 27-én, vasárnap dél-
előtt 11' órakor a Stefánia-kioszkban értekezletet 
tart. 

BEVONULÓ KATONAKNAK 

Fanyelű fogkefe 3 soros —14 
Fogkrém 1 tubus —.24 
Fémkeretes borotválkozó tükör —14 
Katonai kaki gallér —.38 
Alumínium kanál, vagy villa —.12 
Bakancsfűző 2 pár -.21 
Tükör-cipőkrém 1 doboz —24 
Cipőfénymáz 2 doboz —-18 
Bekanftkefe —12 
Körömkefe —10 
Fényesítő kefe —14 
Sárkefe —14 
Surolókefe — 
Ruhakefe —-24 
Hajkefe - 1 4 
Kaki cérna 1 orsó —.12 
Varrótű 1 levél — ( )H 

Önborotvaikészlet t pengével —.58 
„Club" önborotvapenge R darab —24 
Szaru zsebfésü — 1 2 

Bakancsszeg 30 darab —OS 
Katonai láda zöldre festve, zárral P 4.5S 
Katonai kosár zárral P 1 ^ 
MOST VÁSÁROLJON KATONAI CIKKEKET'! 

PÍliSI NÉGY SRUHÍZ RT. 
SZEQED. CKKONICS ás KISS UCCA SAROK 


