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Ai e l lenzék ve szp rémi zász lóbon tásán 
a s a j t é f e l s zabad í t á sá t é s a jogegyenlőség 

b iz tos í t á sá t követe l ték. 
(Budapesti tudósítónk telefoujeleutise.) Veszp-

rémből Jelen ik : A polgári ellenzék vasárnap 
bontott zászlét Veszprémben. A külsőségeiben 
is impozáns politikai esemény a veszprémi 
szinbázbin Játszódott le, smely zsúfolásig meg* 
telt sz érdeklődőkkel. Az filés megnyitása után 
Ratnprecht Antal tartotta meg képviselői be-
számolóját, aeelynik lere ében a páneurópai 
mozgatom célját ismcrletie. Nagyhatású búzá-
dét azsal fejezte be, bogy a demokra ikus gon-
dolat olyan politikusokat egyesített, akiknek 
bizosyos kfrdéiekbsn nem azonos ugyan a 
felfogásuk, de abban valamennyien egyetérte-
nek, bogy az országot csakis az dltaldaos, 
titkot választójog vezetheti a haladás, e bol-
dogulás aljára. 

— Éa köztársasági pirit vagyok — mon-
dőlte Reiaprechl —, mások legitimiilék, vagy 
szahedkirátyválasztók, A atmzti iiélőizikt majd 
ti fogja dinleni, hegy melyik dlldipeat a helyts 
s a libbség iléitUbta mtgszagtzank vala-
meaaylta. NemztiUk tagjai számára ttljts 
egyealóslget követelünk. 

Esu'án Rassay Károly beszélt. Kijelentette, 
hogy az ellenzék programja a szabadelvűsig 
is a demokrácia megteremtése, a sajtó felsza-
badítása és az esküdtszék felállítása. 

Felszólallak még Sándor Pál, Huska Vilmoz, 
Létay Ernö és Fábián Béla. A nagyszámú kö-
zönség lelkesen ünnepelte az ellenzéki képvi-
selőket. 

:»»»»»»m»»»H»»i«mas 

Gyilkosságban való b ű n r é s z e s s é g g e l 
vádolnak egy szeged i ügynököt . 

(Budapesti tadósttóak telefonjelentise.) A bu-
dapesti főkspitányságon vasárnap délelőtt le-
tartóztatták Szűcs latvánné született Kalapács 
Anna dúsgazdag uriasszonyt, akit azzal gya-
núsítanak, hogy arzénnel megmérgezte férjét, 
Szűcs István aispesíi kefegyárost. 

A házaspár eleinte boldog családi életet élt, 
később azonban a férj rájött, hogy felesége meg-
csalja. Meggyőződését megerősítette ebben az a 
körülmény, bogy az asszony többizben Szegedre 
utazott és a férjének ilyenkor rokoni látogatás-
sá! magyarázta meg hirtelen elutazását. Szűcs 
István késfibb megtudta, hogy feleségének ro-
kona nem él Szegeden. 

E naptól kezdve pokol volt az életük. Au-
gusztus 25-én azután bekövetkezett a tragikus 
esemény. Szűcs István, mint rendesen, délben 
hazament abédelni, felesége piriiott borjumájat 
lelt as asztalra. Szűcs István jé éfvággyal el-
költötte a borjumájat, de néhány perc malva 

mdr heves fájdalmakról panaszkodott és amint 
az asztaitól felkelt, eszméletét vesztve összeesett 
Még aznap borzalmas kinek között ki is szen-
vedett, 

A tiszti orvos kiszállott a helyszínre, miután 
azonban a hslál okát megállapítani n e . tudta, 
tzonnal intézkedett, hogy a kefegyiros holttestéi 
boaeolds végeit szállítsák be a törvényszéki orvos-
tant intézetbe, A boncolás meg is történt és sz 
orvostanárok Szics litván heletbtn nagymennyi-
ségű arzént talállak. A nyomozás megindult. 
Megállapították, hogy Síücs Istvánnénak egy 
izegtdt dllltilages ügynökkel van ivek itt vi-
szonyú it e sztrelmet asszony azért telte el láb 
alól férfit, hegy mtgkaparinisa annak vegye ad I 

" és azután térihez menjen szegedi barátjához. A 
rendőrség még folytatja a nyomozást és delek-
tiveket kaldött Szegedre, hogy azt a fi dalembert, 
akivel Szűcsnének viszonya van, előkerítsék és 
a gyilkossággal való öaszefüggéaét véglegesen 
felderítsék. 

A napokban megkezdik 
m Zrinyi-uceai vi l lamos-venal ép í t é sé t . 

54 Délmogyerorizig munkatársától.,) A sze-
li villamosvasút igazgatósága — mint isme-

retes — eibatáiozta, bogy a Dugonics-(éri és 
a Jókai-uccai kanyarodókat megszünteti és a 
fővonalat a Zrinyi-uccán át építi ki a Boldog-
asszony-sugárut felé. Az igazgatóság bejelen-
tette most a tanácin«k, hogy az építkezéseket 
megkezdi és engedélyt kér arra, hogy a Zrínyi-
és Kelemen-uccákban a forgalmat az építkezés 

Idejére szkkaszonkint lezárhassa. 
Minthogy a pályatest áthelyezését közérdek 

kivánja, a társaság arra kéri a várost, hogy az 
épi kezésekhez megfelelő bazaltkovei adjon. A 
város tanácsa elhatározts, hogv elvben hozzá-
járul s társaság kéréséhez, előzőteg azonban 
pon'osan akarja tudni, hogy az építkezésekhez 
mennyi bazaltkő szükséges. A pályatest áthelye-
zése a társaságnak mintegy ezer milliójába kerül. 

Szegeden is feltámasztják az Egyetemi Kört. 
Egyesíteni kell az egyetem hallgatóságát vallási és származási különbség nélkül. 

(A Délmagyarország munkatársától.) k bu-
dapesti egyetem hi detötábiáin négy nappal 
ezelőit jelent meg a régi, szünetelő Egyetemi 
Kör felhívása, amely (alán fordulópontot jelent 
a magyar egyetemek ifjúságának történetében. 
Az Egyetemi Kar a magyar diákság régi, né-
hány évvel ezelőtt su bevetett tradícióiért száll 
sikrs. ki akarja küszöbölni sz egyetemek falai 
közül azt a szellemet, amely a dicstelen kurzus 
alatt annyira alááss a magyar egyetemek éa a 
magyar egyetemi ifjúság tekintélyét, amely vak 
eazközül dobta oda a könnyen lelkesülő if;u 
ságot néhány lelkiismeretlen poliikus, vagy 
poliikal cél vak esiközéé. Az Egyetemi Kör 
felhiváss őszintén kimondja a régi, elárult 
igazságo', hogy az egyetemek ifjúsága nem 
eladé, hogv az egyetemek ifjúságának kell őriz-
nie, ápolgatnia a haladás, az emberi Jogok, á 
közszabadságok kultuszát és többé nem ülhet 
lel ho mi bordéfrázisokn k. 

A i Egyetemi Kör felhiváss visszhangot kellett 
az egész országban, ami kétségtelenül bizo-
nyítja, hogy azok az urak, akik a felzaklatott, 
helyzet kihasználásévsl eddig minden pillanat-
ban fel ludták vonultatni érdekfrontjaikra az 

ifjúságot, végleg elvesztették lábuk elél a talij', 
mert a magyar ifjúság ráeszmél arra a hallat-
lan visszaélésre, amelyet elkövettek ve i és 
ellene. As egyetemek ma már rendet, bókét 
akarnak, a komoly munka, s zavartalan tanulás 
lehetőségét kívánják. A ködös háttérben meg-
hatódó uizi ók mór c«ufos kudarcot vallottak 
az Ádám-afférban i i . Nem sikerült a csatatérv, 
az ifjúság nem vonult fel zárt sorokban az 
ellen a tanár elten, akit nem politikai érdemaf, 
hanem tudományos munkálkodása predesz inált 
s tanári katedrára. Talán es a ciufoi fiaskó 
győzte meg a régi Egyetemi Kör vezetőségét, 
hogy elérkezett az alkalmas idő a régi, becsü-
letes, mskulátlan diáksáizló kitűzésére. 

A budapes i Egyetemi Kör febi.ása élénk 
visszhangot keltett Szegeden, a Peres cz József 
tudományegyetem falai között is. As egyetemi 
i fn iág komolysn foglalkozik aszal a tervvel, 
hogy ssinién feltáaaaztja a Ferenci józief-
tudományegyetem Egyetemi Karét, amely évek 
óta nem működik, pedig kél évvel ezelőtt, 
1924 ben roll alapitálának félévszázados jutá-
ién « a . 

Illetékes helyen cnől a kérdéaiől í követke-

zeket tudtuk « e g i 
— A mi Egyetemi Körünk két évvel az egye-

tem alspitásn után, 1874 ben alakult meg és 
működöt még akkor is, amikor az egyetemnek 
menekülnie kellett Kolozsvárról. A Kor Buda-
pesten i i működött, sőt néhány eiilendeig 
Szegeden i i . Kőiben ugy alakult azonban a 
helyzet, hogy éizrevéllenflt beszflnlelte működé-
séi. Az alapszabályok szerint ugyanis mindin 
évben meg kell újra alakulnia, még pedig ugy, 
hegr az ifjúság maga kérje a rektortól a meg-
aiaaulás engedélyezését. A rekor szokta ki-
tűzni az alakuló közgyttléi terminusát, amikor 
megválasztják az uj vezetőiéget. Ha jól emlék-
szem, utoljára négy évvel ezelőtt alakult meg 
a Kör, azóta azonoan az tfjusig nem ftlenike-
zell axznl a kívánságával, hegy ufta meg 
akarná alakítani. Ennek egyrészt az az oka é i 
magyarázata, hogy az egyetemi hallgatók egye-
sületi életüket a meglévő egyesületekben élik 
ki, az úgynevezett bajtársi szervezetekben, ame-
lyek fakultásonkint különítik el egymástól a 
hallgatók it, a felekezeti Jellegű egyesületek-
ben, amelyek a felekezeteket különítik si, mint 
például a Szent Imre-kör, a Bethlen Qábor-
kör, a Lu her Szövetség, a Dávid Ferenc egye-
sülét, végül azokbm az egyesületekben, ame-
lyek az ország különböző terüleeiről szárm»zó 
hallgatókat tömörítik, mint például a SzEFHE, 
a DEFHE, a FEFHE. 

0'yau egyesület azonban az uiébbi 
időben nem működött, amely az egye-
lem hallgatóságát, vallási, származási 
is kari különbség nélkül egyesítette 

volna. 
Pedig ilye a egyesületre van leginkább szBk-
ság, biszen s hallgatók érdekei ugy kullurálii, 
mint szociális szempontbél teljesen azonosak. 
Nem mondom azt, hogy az Egyetemi Kör, 
amely ilyen egyesület volt, kizárná a politizá-
lás, a tüntetés lehe ő*égét, mert hiszen soha-
sem sz egyesület tűntet, vagy politizál, de 
mindeneseire köselebb hozná egymáshoz a 
moit nagyon széttagoiott hallgatókat. A mi 
Egyetemi Körünk is foglalt annak idején állást 
bizonyos politiksi kérdésekben, igy példáéi 
nsgy szerepe volt Kolozsvárt a hires nemzeti-
ségi pörök, a memorandum-pör idején, de a 
tflnleteseket sohasem a Kör rendez e, haneaa 
mindig az ifjúság. Es azonban abban az idő-
ben nem voll pártpellitkut kirdis. 

Elmondotta még informátorunk, hogy az 
egyetem tanácsa ötömmel vein*, ba sz ifjúság 
ismét megalakítaná as Egye emi Köri, amely-
nek feUámaizlására — értesülésünk szerint — 
már komoly lépések történlek. A bndapes i fel-
hívás érlelte «eg uz ifjúság komolyabb rétegé-
Ven azt a régebbi keletű elhatározást, hogy a 
szegedi egyelem ormára i l kitűzik végre a 
béke zászlóját. 

Cáfolják Zita utazását. 
Ltqueillo, szeptember 20. Az európii sajtó-

ban legutóbb az a hir terjedt el, hogy Zita 
királyné ettávozoit Spanyolországból és már is 
engedélyt kért az Angliában vtló tartózkodásra. 
Ezzel szemben illetékes helyen kijelentették, 
hogv etek a jelentések a tényekkel teljesen 
ellenkeznek é i az adatokból egy szé sem igaz. 

Wilson özvegye Bécsbe érkezett 
Bécs, szeptember 20. Wilson elnök özvegys 

tegnap ideérkezett és ma Massiryk elnök meg-
látogatására Tapofciányba utazik. 

Baldwin javaslata a bányász-
szövetség 

végrehajtóbizottsága előtt. 
(Badapesli Uúisitink telefonjelentise.) London* 

ból jelentik: A bányászszövetség végrehajtó-
bizottsága ms délután újból össz«ai', bogy tár-
gyalás alá vegye Beldwln leguj «bb közvetítő 
javaslatait. Az ülés egyelőre eredménytelenül 
végződött és a határozathozatalt hoIn*pra ha-
lasztották. Minden jel arra mutat, hogy a vég-
r baj óoiiotlssg a kerületi megbízottak nemzeii 
konferenciájának összehivásá fogja javasolni. 
A munkáivezérek elejtett szavaiból arra lehet 
következte ni. bogy a Strüleü konferencia Bald-
win közvetítő javaslatai elten fog dönteni. 


