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Szeged, 1923 március 23.

Ki hazudik?
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A Szeged
tegnapi számában „Hogyan készült egy tüntetés ?" cimmel megírtuk Kelemen Andor kísérletét, hogy erőszakos eszközökkel kényszerítse
a Szegedi Uj Nemzedéket
visszahelyezésére.
Mára a Szegedi Uj Nemzedék igazgatósága
nyilatkozik és kijelenti, hogy Kelemen Andort
nem a Szeged leleplezései miatt bocsálották el,
továbbá, hogy Kelemen nem tett lépéseket
visszahívása érdekében és végül azt állítja,
hogy a szegedi bajtársi szövetségek nem léptek
fel a Szegedi Uj Nemzedék ellen.
De nyilatkoztak a bajtársi egyesületek is és
cáfolják egyrészt, hogy Kelemen az if;uság
erkölcsi erejével akart volna visszakerülni az
Uj Nemzedékhíz, másrészt, hogy Kelemen Andort
a bajtársi szövetségek hívták volna le Szegedre.
Egyáltalán ugy akarják beállítani a dolgot,
mintha soha Kelemen Andor dolgával nem
foglalkoztam volna, sem pedig nem próbálták
a Szegedi Uj Nemzedéket presszionálni Kelemen
visszahívására.
Eredetileg három sorban akartunk a két
nyilatkozatra válaszolni és csak azt akartuk
kijelenteni, hogy minden állításunkat a cáfolatok dacára is fenntartjuk, de kezünkbe került a
Szózat mai száma, mely legfeltűnőbb helyén,
hatalmas kéthasábos cikket hoz, a dolgokba
szemmelláthatólsg abszolút beavatott ember tollából, mely csodálatosképen fnindenben megerősíti a Szeged tegnapi cikkének állításait. A
cikk szerzőjének mi magát Kelemen Andort
véljük, de koronatanuként a Szózat mai cikkét
első soraitól az utolsóig az alábbiakban adjuk:

„Detektivekkel távolították el Szegedről az intranzigens lap szerkesztőjét.
A szegedi egyetemi ifjúság egységesen állást foglalt
Kelemen Andor mellett. — A liberális sajtó követelte
eltávolítását.

A Szegedi Uj Nemzedék a magyar Alföld
egyik legintranzigensebb napi újságja. A lap a
szegedi ellenforradalmi kormány idején született
és a letiport, elgázolt magyarság egyetlen orgánuma volt akkor, amikor a budapesti újságok Kun Bélának és Szamuellynek tapsoltak,
a szegedi lapok pedig francia védelem alatt
csinálták a nemzetárulás politikáját. A Szegedi
Uj Nemzedék virágzásnak is indult Zsirkay
János szerkesztése alatt, Zsirkay azonban belekapcsolódván az országos politikába, elhagyta
Szeged városát. A Szegedi Uj Nemzedék
Zsirkay távozása után züllésnek indult, ugy
hogy a laptulajdonos részvénytársaság kénytelen volt mindenképen hozzáértő szerkesztőt
keresni, akinek feladata kellett, hogy legyen a
lap reorganizálása.
Dr. Dobay Gyula volt főispán Kádár Lehel
ajánlatára és garanciájára szerződtette Kelemen
Andort, A Nép belső munkatársát, aki le is
utazott és átvette a lap szerkesztését. Nagy
ambicóval -és munkaszeretetlel látott neki az
újjászervezésnek.
A lap felelős szerkesztői
állását ez év január 18-án vette át. Rövid idő
múlva a lap fellendült, Kelemen belevitte a
Szózat és A Nép lendületét, hangját, lelkét és
szellemét.
Az uj, bátor és meg nem alkuvó hang nem
tetszett a szegedi zsidóknak, de nem tetszett a
szegedi intranzigenseknek és romlott keresztényeknek sem, akik nyugodt üzleteiket féltették a harciassá vált Uj Nemzedéktől. Ez az
érdekeltség hajszát indíttatott a Szeged cimü
napilapban Kelemen Andor ellen. Az a lap
indított hajszát ellene, amelyet a kormány
kénytelen volt nemzetgyalázó cikke miatt betiltani. A Szeged cimü lap hosszú szünetelés
után indult meg ismét. Szerkesztését egy ifj.
Lövik Károly nevü fiatalember vette át, aki
előzően a Világ volontőrje volt. Lövik azon a
cimen indított hajszát Kelemen ellen, hogy
Tömörkény emlékét meggyalázta. Dobay, aki
meglehetősen timid ember, megkérte Kelemen
Andort, hogy menjen hosszabb szabadságra,
Kelemen ebbe beleegyezett.
Kelemen távozásával a lap visszaesett régi
letargiájába és vidéki szintjére. A szegedi
egyetemi ifjúság erre megkérdezte
Dobay
Gyulát, hogy mi az oka e változásnak, továbbá,
hogy mi igaz Kelemen távozásának híréből.
Dobay kijelentette, hogy Kelemen Budapesten
elhelyezkedett kényelmes állásban. Az ifjúság

Kelemen Andorhoz fordult, hogy lehetőleg
utazzék Szegedre. Kelemen Andor erre Szegedre utazott. Az ifjúság most már ujabb memorandumban fordult Dobay Gyu'áfioz és kérte
azonnali visszarendelését.
Dr. Dobay Gyula erre kifogásokat hozott
fel Kelemen Andor magánéletéből, ugyanazokat a rágalmakat, amelyekkel a Szeged liberális vörös zsidó újság próbálta a Szegedi Uj
Nemzedék harcmodorát lefegyverezni. Az egyetemi ifjúság erre erélyes vizsgálatot indított
meg, amelynek során Kelemen Andort minden
tekintetben igazolta és a lapvállalat igazgatóságával közölte határozatát, melyben a bajtársi
szövetségek követelik Kelemen. Andor haladéktalan visszahelyezését, mivel az ifjúság az intranzigens keresztény nemzeti irány megóvását a szegedi sajtóban egyedül igy látja biztosítottnak.
Válaszul detektívek jelentek meg Kelemen
Andor lakásán késő éjjel, felszólították, hogy
Bottka Sándor rendörtanácsos kérésére jelenjék
meg a főkapitányság épületében velük. Bottka
kérte Kelemen Andort, hogy Szegedről haladéktalanul utazzék el.
Kelemen Andor hangsúlyozta, hogy az ifjúság mozgalmában aktív szerepe nincs. Egyebekben természetesen vállalja az ifjúsággal a
legteljesebb szolidaritást minden tekintetben.
Az elutaztatás ellen pedig határozottan tiltakozott.
Bottka Sándor rendőrfőkapitány hangoztatta
újra, hogy eltávozása fontos érdek, detektiveket
rendelt ki Kelemen lakására és kedden délelőtt
detektivjeivel Szegedről elutaztatta. Hogy Botika
Sándor rendőrfőkapitánynak erre megvolt-e a
törvényes jogköre, £z elválik rövidesen.
Az eset különben óriási felháborodást váltott
ki Szeged keresztény társadalmában és nsgy
izgalmat keltett az ifju3ág között. Általános a
vélemény, hogy Kelemen eltávolítása egyúttal a
zzegedi liberális tábor diadalra segítése, amelyet Szeged magyarsíga teljes mértékben elitéi
és minden erővel meg is akadályoz".
Eddig a Szózat.
Akinek azonban míg ez sem elég, az a ma
esli A Nép-ben is olvashatja ugyanezeket, sőt
itt maga Kelemen Andor jelenti ki, hogy igenis
a bajtársi szövetségek hívták őt le és azok
vették őt (védelembe, melynek eredményekép,
mint „A 'Nép" irja, naz összes szegedi ifjúsági
szövetségek határozatilag keresték meg a Szegedi Uj Nemzedék Lapvállalat
igazgatóságát,
közölték, hogy Kelemen Andor személyéhez rendületlenül ragaszkodnak."
Uj még az, amit Kelemen Andor mond nyilatkozatában, tudnillib, hogy: „megjelentem a
Szegedi Uj Nemzedék szerkesztőségében,
kijelentettem, hogy a lapnak az utóbbi időben
elfoglalt ingadozó és tétovázó
magatartásával
magamat nem azonosíthatom és kértem, hogy
nevem már a reggeli lapszámról
lekerüljön.
Éjjel 11 órakor válaszul detektívek jelentek
meg lakásomon . . . " és itt következik Kelemen
Andor elutaztatásának már ismert történele. Szóval Kelemen egyenest a Szegedi Uj Nemzedéket
vádolja azzal, hogy a rendőrséghez fordult segítségért és őt elutaztatta.
Ugy hisszük, felesleges kommentárt fűzni
ezekhez a cikkekhez és most már csak azt kérdezzük : ki hazudik ? A Szegedi Uj Nemzedék
igazgatósága és az egyetemi négyes bizottság e,
vagy pedig a Szózat és A Nép ? Az egyetlen mód
arra, hogy a Szegedi Uj Nemzedék és a négyes
bizottság tisztázza magát a hazudás vádja
alól az, ha megindítják haladéktalanul a sajtópört a Szózat és A Nép ellen. Érdeklődéssel
várjuk, megtörténik-e ez a tisztázás?
Földrengések a Felvidéken. A mult hét
vígén az ugocsamegyei Tekeháza környékén
rövid időközökben megujuló heves földrengés
volt észlelhető. Több erős ház fala megrepedt,
A kisebb épületek annyira megrongálódtak,
hogy néhány család hajléktalanná vált. Vasárnap reggelre a földrengés úgyszólván az ErdősKárpátok egész déli területére kiterjedt és jóformán egyetlenegy földrengéshullámból állott,
mely nyugat-keleti irányban haladt végig. A
földrengés magva Királyhágó lehetett.

S

Lelőttek egy igazoltatót.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) Ma éjjel
10 óra után a Pannónia-szállóból vacsora után
hazafelé ment Rónay László 42 éves róm. kath.
magánzó, barátja Schiffbeck István római katolikus magánhivatalnokkal. A Horánszky- és a
Főherceg Sándor-u!ca sarkán a túlsó járdán
velük szemben jött egy társaság, amely három
tagból állott. Ezek: Czilling Antal, Kertész Sándor, Kirti József közgazdasági egyetemi hallgatók. Amikor a két társaság találkozott, Czilling átment a túlsó járdára s elállta Rónay és
Schiffbeck útját. Rónay félrelökte és miután az
lámadni készült, Rónay Schiffbeck mellé ugrott
és elkérte revolverét, amit az át is adott. Rónay
Czillingre irányítva a revolvert, a fiatalembert
többször felszólította, hogy menjen az útból,
de az nem távozott s miután újból támadni
késxült, Rónay a revolvert lefelé irányítva, elsütötte. A golyó Czilling hasába fúródott. Czilling sérülése életveszélyes.
Rónay, Schiffbeck és a három egyetemi hallgató a főkapitányságra került, ahol csaknem
egybehangzóan mondták el a történteket. Megállapította a vizsgálat, hogy Schiffbeck és az
egyetemi hallgatók nem avatkoztak bele a verekedésbe. Rónay azzal védekezett, hogy nem
akarta támadóját lelőni, hanem csak elriasztani
s ezt, szerinte, jogos védelemből tette. A rendőrség Rónayt őrizetbe vette.
Tilos az Igazoltatás?
Ma reggel megjelent lapok kőiül az egyik
azt irta, hogy a bajtársi szövetségek ujabb
igazoló bizottságokat delegáltak. A Werbőczy
bajtársi szövetség vezére, König Antal a leg-^
határozotíabban tiltakozott a megjelent közlemény
ellen és annak cáfolatául felmutatott egy bizalmas jellegű parancsot, amelynek szószerinti
szövege a következő:
— A Turul szövetség kötelékébe tartozó bajtársi egyesület a legszigorúbban megtiltja
az
egyetemi igazollatásőrat. Aki ez ellen vét,
fegyelmi vizsgálat elé utasítom. Balcsó Géza dr.,
fővezér.
Ezzel szemben tényként le kell szögeznünk,
hogy a budapes-i egyetemeken csütörtökön
tovább folytak az igazoltatások és a verekedések. A legsúlyosabb rendzavarás a technológián
történi, ahol a zsidó hallgatókat székekkel és
ólmosboto kai ütlegelték. A tudományegyetem
egydten fakultására sem mehetnek be a zsidók.
A műegyetemen szintén őrt állnak és igazoltatnak mindenkit a bajtársak, a pozsonyi egyetemen is tovább folyik a rendzavarás, de az egyetemi hatóságok és a tanárok nagy része a megtámadottakon igyekezik segíteni. A szegedi
egyetemen szintén változatlan a helyzet, továbbra
is esak a bajtársi szövetségek tagjai lá ogathatják az előadásokat.
A mai nap folyamán is a rendőri vizsgálat tartja izgalomban még az ifjúságot. A
snárcius 15—16 iki tüntetések ügyében a vizsgálatot még folytalják a rendőrkézen. Ma délelőtt kihallgatták az egyetemi hallgatókat. Ezek
a kihallgatások még napokig fognak eltartani.

Konferencia a török béke ügyében.
Lord Curzon elnöklete alatt ma délután fél 4
órakor tartotta első ülését a keleti békeszerződés érdekében az összeült szakértők tanácsa.
Lord Curzon történelmi világításban ismertette
a kérdést. A szövetségesek kiküldöttjének válasza ez volt: Miután a szakértők előzetes
megbeszélései már megnyugtató eredményre
vezettek, a szakértők haladéktalanul a kérdés
magvához nyúlnak. Három bizotlság alakul,
mely a pénzügyi, gazdasági és politikai kérdésekkel fog foglalkozni. Jól értesült körökben a
bizottságok beosztásából annak jelét látják,
hogy újból vizsgálat alá veszik azokat a gazdasági határozatokat, amelyeknek a szerződéstől való elválasztásit a törökök kérték. Remélik, hogy a konferencia szombaton befejezi
munkálatait. Szükség esetén a Görögországot
érdeklő kérdísekre, különösen a jóvátételi kérdésre vonatkozólag Venizeloszt is belevonják a
tanácskozásba.
A Petii Parisienne konstantinápolyi jelentése
szerint az angorai kormány a szövetségesek
tudomására fogja hozni, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a békekonferenciát Konstantinápolyban tartsák.

