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Zsidó verésre készülnek a szegedi egyetemen? 
Kedden este riasztó hírek terjedtek d a diákok között 

( 4 Délmagyarország munkatársától.) A buda-
pesti egyetemen — mint ismeretes — újból 
megkezdődtek az igazoltatások. Az egyeem 
kapujában ismét megjelentek a gyanús fiatal-
emberek és a terror eszközeivel próbáiiák meg-
akadályozni a ziidó vallású egyetemi hallgató-
kat abban, bosy tanulmányaikat nyugodtan 
folytathassák. Verekedjek is történlek, ismét 
előkerüllek a gumibatok és mindezt azzal in-
dokolják, hogy a legteljesebb numerus clauiust 
követelik és meri egyetemi tanárrá nevezték ki 
Ádám professzort. 

A budapes'i egyetemi verekedések nyomán 
a keddi napon Sieiedea is hire terjedt annak, 
hogy 

o szegedi egyetem diákságának egy 
kisebb tsoponja titkos érUkexietei in-
tőit emeifen elhatárolta, hogy minden 
tekintetekben utolidirts a budapesti 
eseményekkel és szerda reggeltől kezdve 
nem vddal felelősségei a zsidó vallása 

egyetemi hallgatók testi épségéén. 
Ez a hir különösen egyetemi hallgatói körök-

ben 'erjedt ti keddtn este, de ugyanekkor ki-
je entették, hogy a diákság javarésze és azok, 
akik komolyan dolgozni akarnak, az állítólagos 
gyűlésen nem vetlek részt és távol tartják ma-
gukat ettől az skciótól. Sőt a diákság higgad! 
es komoly része azonnal ki is jelentette ászát-
lingó fairekre, hogy a maxgatambaa riszivtvők 
nem is egytieml hallgatók ás hn bármit Is est* 

adlsdsak ezek a fiatalemberek, a leghatdrojel-
iabbsa ellent fognak állal. 

Mások arról beszéltsk a hirek nyomán, bogy 
iz akcióban résztvevők semmit sem árulnék el 
még azoknak sem, akik a bajtársi szövetségek 
tagjai és pontosan ugy fognak dolgozni, mint 
legutóbb Pes'en Mihely Lajos előadása után. 

A hirek mindeneseire rohamosan terjedtek, 
nem kis izgalmat keltve. Egyesek ugy voltak 
informálva, hogy 

mdr szerdán délelőtt tudtára fogják 
adni a zsidó hallgatóknak, hagy az 
előadásokat ne látogassák mert ellen-
kező esetben érvinyt fognak szerezni 

akaratuknak. 
Teszik ezt pedig azért, mert nem leljes a 

numerus clausus és Ádám tanár elfoglalta ka-
tedráját. Annyit azonban a hirek után meg keli 
állapítani, hogy 

senki sem tudott pontos és pozitív 
adatokat, 

mindenki a találgatásra volt utalta. 
A sieidi i napol izgatottan várják, amikor is 

kiderül, hogy mennyiben felelnek meg a való-
ságnak a liasztű birek. 

Értesülésünk szerint az egyelem vezetősége 
minden eshetőségre elkészülve, — bir nem tart 
attól, hogy sor kerüljön verekedésre — a sze-
gedi egyetesaen meg kivánjs védeni a nyugodt 
munkát éa meg fogja akidáiyozni a legkisebb 
rendzavarást i t . 

Maxikéban letartóztattak egy püspököt. 
Mexikó, október 19. San Criiíebali távirat ! püspököt állítólag katonai őrizet alatt hozták 

szerint Aaaya Gtrardo chlapasi püspökit a I Mexikó városába. A távirat nem száatol be arról, 
belügyminisztérium parancsára letartóztatták. A | hogy a püspök letartóztatására mi adott okot. 

„A magyar kisebbségek elismerik 
m cseh államét éa alketmanyoean folytatják 

küzdelmüket." 
(Budapesti tudósítónk ielefoujeleutése.) Prágá-

bfil jelentik: A képviselőház mai ülésén f jiy-
tatták a kormánynyilatkozat vitáját. A magyar 
nemzeti párt nevében Szentivdnfl képviselő 
deklarációt olvasott fel, amelyben a magyar 
kisebbségek ünnepélyesen kije'entik, hogy ells 
merik a cseh államot és alkotmányos alapokra 
helyezkedve lovább folytatják küzdelmüket. 
A magyar nemzeti párt elvarja a kormán; tót, 

hogy a nemzetek egyenjogúságát megvafósilji. 
M ndaddig, mig a kor aány látható bizonyítéko-
kat nem szo'gálfat amellett, hogy az őszin'e ki-
békülés hiie, addig a magyarok várakozó állás-
pontot foglalnak el. A magyar nemzeti pír! a 
kormánynyilatkozatot hallgatólag tudomásul veszi, 
anélkül, hogy a kormányt hivatalosan is támo-
gatná. 

Halálos kazánrobbanás Vásárhelyen. 
Egy halott, öt sebesült. - A szilánkok síétroncsolíák a vágóhíd főglpészét. 

(A Délmaevaro szág hödmezővósdthtlyl mun-
katársaiét) Kedden délután a városi vágóhíd 
jéggyáribtn kazánrobbanás történ', melynek 
köveiketlében ogy ember meg kall, öl meg-
sebesült. 

Délután öt őra körűi a gép kihagyott. A 
hiba megvizsgálására Nagy Sándor tögépész 
átment a gépházba és elzárta a kazán biztosító 
szelepeit, de a gép tovább ment és a sürileti 
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levegő a lartdiyi szilvtteUe. A kazán szilánkjai 
Nagy Sátder tejét teljs»*u szét < omolták.. agy, 
hogy azonnal meghall. Ri j t i kívfll suyosan, de 
nem életveszélyesen megs b isült Mesziénpl Pát 
bérlő, P*p Imre 23 éves géplakatos ssgéd, 
Puhák M o s 18 étes géplakatos tanonc, Törik 
Sindor 23 éves kisegítő muikés és as épüle-
ten kivűl foglalatoskodó Szics Imre is. 

A színészek 
ultimátumot küldtek Andor Zsigmondnak. 

Ujabb események a szinház körül. 
(A Déimagyarország munkatársától.) Alig 

néhány napji, hogy Andor Zsigmond és Fingó 
Ödön megegyettek egymással és a város ta-
nácsa Faragó Ödönt hívta meg Andor örökébe. 
A szerződéi megkötésével ugylátizott, bogy a 
szinház körűt felornyosuló hullámok lecsilla-
podnak, kedden azonbtn ismét „szenzációk" 
jelentkeztek a szinhás kőiül. 

Megbi>ha*ó helyről szerzett érleaűléiünk sze-
rint Andor Ziigmond ugyanis a Faragóval kö-
tött izerz&dés értelmében hé főn 250 millió 
koronát k polt kéahez. Ai összeget Faragó 
egyik nagyobb szegedi ptazinléiettől vette h l 
és a hirek szerint a kezességet álli ólag a vá-

ros vállalla. As igy kapsit összeget a hi'ek 
szerint Andor a legsürgősebb adósságain k en* 
dezéiére fordito ta, igy áüiiótag 116 millió ko-
rona a SiínészegyesMelnek jutott, 

A szintáriulat tagjai kö iö t azonban sokan 
vannak olyanok, akiknek ftndor tartozik, sőt 
olyanok is akadnak, aViket Andor ó«*dak Itfí-
zelési elienébea síersődte'.elt. E<ek a s i iná*zrfc 
amikor megtudták, hogy Andor 250 millió 
koronát felvett és abból hitelezőinek epvrészé 
ki is fizette, Ogytiédjskliöz, dr. Kersch Fetenc 
hez fordultak azonnali jogsegélyért, bogy köve 
teié8űket biztosítsák. Andor a hozzáforduló szi 
nészekntk váltó formájában akarta köie.tlé-

seiket kiegyenlíteni, amit aronban a színészek 
nem fogadlak el. 

A színészek ügyvédjétől, dr. Kerssh Farenc-
(ől nyeri értesülésünk sierint a színészek két-
napos ultimátumai adtak Andornak, amelynek 
értelmében Andor köteles százmillió ko'onát 
készpénzben azonnal lefizetni, mig a 115 
millió koronát a Faragó-féle váltókkal kell fe-
deznie. A szinészek abbsn az esetben, ha 
Andor feltéleleiket nem teljesilené, ügyvédjük-
nek megbízást adíak arrt, hogy a követelésük 
biztosítása céljából minden jogsegélyt igénybe 
vihessen. 

A színészek különösen a szinészegyesűletre 
neheztelnek, mert szerintük az egyesület anti-
szociálisén jirt el akkor, amidőn a maga 116 
millió koronáját sietett biztosítani, n ig színé-
szeiről teljesen megfeledkezett. 

Titokzatos ügynökök házalásai 
ellenzéki képviselőknél. 

Budapest, október 19. Ellenzéki körökben 
néhány nip óta nagy feltűnést keltre beszéltek 
egy legutóbbi esemenyről, ami most került a 
nyilvánosságra Ari ól van ugyanis szó, bogy 
legutóbb ellopták Pátlsban az Embert Jogok 
Ug4fa magyar osztályától az egész irattárai, 
maji néháay nap múlva titokzatos és ismeret-
len emberek jelentek meg néhásy ellenzéki top* 
viselőiéi és busás összegekért megvételre kínál-
ták az ellopott aktákat. 

Ezek a ii okzafos egyének megjelentet Nagy 
Vincéné1, Fábián Bélánál és Rassay Károlynál 
és kijelentet ék, hogy tudják, miszerint a kép-
viselők levelezést folytattak a párisi magyar 
emigránsokkai és ezeket a leveleket most bizo« 
nyos összegekért hajlandók volnának a képvise-
lők rendelkezésére bocsátani. 

Mind a három képviselő felháborodottan uta-
sította ki a lakásából a titokzatos ügynököket 
és kereken kijelentette, hogy semmiféle levele-
zése nem vott, semmire n e a reflektál és nem 
érdeklik az ellopott akták. A nyomozás meg-
indult s titokzatos ügynökök ellen. 

Miért pecsételték le 
az Ábrahám-malmot? 

(4 Dilmagyarorsiág munkatársától.) A sze-
gedi psptikakereikedök, termelők, kikesiiíők és 
feldolgozók körében leguébb élénken tárgyal-
ták ásókat az eseményeket, amelyek a lepecsé-
telt Ábrahám maiam körűi merültek fel. Ebben 
az ügyben szükségesnek far(ot:uk megkérdezni 
dr. Fodor Kálmán fő»egy észt, aki a következő-
ket mordatta: 

— Nagyobb arányú hamisításról egyáltalán 
nam lehti szó, csupán néhányszor történlek 
olyan momentumok, amelyek közel állanak a 
hamisításhoz. Inkább azonban visszaélések tették 
szükségessé a malom lepecsélelését. A hamisí-
tás olyan kisméretű, hogy jóformán szennyezés-
nek mondható. A malom lezárásával azonban 
pilddl statuáltam, nehogy valakinek is eszébe 
jusson mént csak a hamisítás, vagy szennyezés 
gondolata is. 

— Kijelenthetem egyébként, hogy a vegy-
vizsgáló állomás részétől mulasztásról sző sem 
lehet, hiszen lehetetlen minden paprikát mik-
roszkopiaálni. Példát statuáltam annak ellenére, 
hogy nincsen nagyobb hamisításiéi sző, mert 
ez a példa, azt hiszem, elveszi mindenkinek a 
kedvét a legkisebb sxabálytaknság ól is. 

Gyönyörű 

PERZSA BUNDÁK 
Rosmann szűcsnél 
Szeged, Kárász ucca 5. szám. 
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Pfaff varrógép Gyermekkocsi! 
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Oommik, alkatrészek nagybani árban. Árjegyzék ingyen 


