
•fft*")"" nm-^mW 24. f>r 

Szerdán az egyetem helyeit — 
a városházán igazoltattak a bajtársak. 
j i x e n y e / e m e n nynttodtabTb volt a fianetulaf. — a bap át serit felvonultait a nolnárme*ier elé és 
a ffpórlsl Itlraltai- ficlMdsát Kövctelíélc* — A mattolt egyrésxe tanaidat sxtrdfUot a\ar rendezni, 

4 „Várisi kirakat" szerda esfi el Had ás a a legteljesebb nyugalom és rend 
Jegyében folyt le. 

(A Délmagyarország mnnkafársátSl.') X 
i/eddi egyetemi események és külő íösen 

esti szinházi túntclés ügye élénken fog-
alkoztalla 6zcrdán is Szeged egész lakos-
ságát A kora reggeli órákban különös figye-
lemmel néztek az egvelem épftHe felé, mivel 
tegnap éjiéikor azzal váltak cl egymástól 

a hangos fiatal diákok, hogv t>regg-i az egye-
lemnél, este a szinháznál találkozunk«. 

A kora reggeli órákban azonban az egyetem 
környékének képe sokkal nyugodtabb volt, 
jnint hétfőn és kedden, a további események 
azt látszottak igazolni, hogy 

t)lzonvoswni>iP sroro5«n a* enve-
f e m h e z tat-faró 'e lkf fs-

mat tén 'ajatSsAra a ba;lirsak 
inoznalmAnak sulynont'a a szer-
d*' nanm enyefem kJtnivé-
kéről e f W M W » sztttházl esc® 

raények frányában, 

Reggel 8 órakor erős rendőri készenlét he-
lyezkedett el a központi egvetom énülote előtt, 
de megjelent a kapuban az eg-irbmi altiszt 
Is az egyetem tanácsának lognapi határozatá-
hoz kénest. Az egge'em fandsa a szerdai ran 
folramán sehol sem tárt meg kapuban álló 

Í
gazollatókat. A pedellusok esak azokat a hall-
;a'öl at engedték be az épületbe, akiknek órá-
uk volt, vagy egyéb dolguk akadt az egye-

lem hivatalaiban. Azok a hallgatók, akiknek 

szerdára volt kitűzve szigorlati terminusuk, 
akadálv nélkül bejuthattak a folyosókra. s 

A központi egyetemen Kolo-swiry Bálint 
rendesen megtartotta óráját, de 9-kor a ki-
tóduló diákok suttogva megbeszéléseket tar-
tottak -

Az eoyeiem Ieof*bh fakoWsiit 
mefff"rtoííák az előadásokat, 

csupán néhány helyről küldték vissza a tanu-
lásra jelentkező diákokat azzal az energikus 
utasítással, hogv a szegedi diákság a mii-
egvetemi hall^a'ókkal szolidaritást vállal és 
ezért s-trájkbn lép. 

A központi egyetem épülete előtt kisebb 
csoportok kezdtek gyülekezni, mire 15 rendőr 
érkezett a bejára* elé dr. Véber Árpád rendőr-
kapitány vezetésével. A diákcsonortok perc-
ről-percre nőitek, az egyetem előtti kis kertben 

Iff«ehb-tianvo])h coottoHnk *IF®t« 
l a k « • « « m j y t h ^ / A l í s l 

íottak a délelőtti helyzettől, 

Eleinte az a hir teriedt el. hogv a Dtrrronies-
térről fognak felvonu'ni a városháza elé. hogy 
meg jelen ?enek a polgármester előtt és kövotel-
iék a iPárhi kirakat« műsorról való levéte-
lét. A rendőrség azonban már akkor figvel-

j meztette a diákokat, hogy semmiréle uccal 

t felvonulást nem engedélvez. A diákok erre el-
l határozták, hogy a városházán fognak gyüle-

kezni. 

1 5 — c s a n o r * o * * J y a n l a s s a n k i n t is fwtrtnl-

tak a Kárdsz-uccán végig a városháza felé. 
A rendőrség ennek láttára az erős készenlrMrt 
beszüntette az egvetemi kertben, csupán ki-
sebb őrjáratot hagvott olt 

A vá "o háza elő'.' fél 11 ó:a'or percről perc-
re gyűllek a fiatal diákok. Előbb a bejárat 
előtt verődlek c^o^ortba, majd amikor már 
vagy ötvenen lehetlek, 

bevonultak a tágas kapualjba. 

Eleinte teljes csendben várakoztak itt, ké-
sőbb azonban néhány kisebb incidens ját-
szódott le, amikor a lé^cől-ön nekik nem-
tetsző emberek haladtak felfelé. 

A diákok kfildö'tségiárásá'-ól tudomást szer-
zett Tarnay Ernő művészeti igazgató is, aki 
byoml-an felkereste a polgármestert 

A no^írme^er mMene^Mel 
hallgatta a készülődések hirét 

i% nyomban kijelentclle, hogy miért éppen 
hozzá fordulnak a diákok, amikor a szinház ! 
misora nem tartozik hozzá. A polgárurs'er- j 
iek még annyi ideje sem volt, hogy a kedd ! 

esti szinházi tüntetésről szóló tudósításokat vé-
gigolvassa, amikor 

öttagú küldöttségei jelentettek, 
A polgármester azt hitte, hogv ezzel el is 
intézi a diákok színházi űgvéí, azonban a 
Iegnagvohb mcleoetésre az elébe járuló diá-
kok egyik tagja a kővetkező szavakat mon- i 
dotta: 

— Tiszteletiéi kér ifik a közwifilési terem 
megnyi'ását, hogy oda bevonulhasson a lent 
várakozó ifjúság. 

A polgármester a kérést nyomban teljesí-
tette és 

kinyittatta a vffz«y01ésl terem 
alfajait 

Ugyanokkor megkezdődött a 100—120-ra fel-
szaporodott diákság felvonulása az első eme-
letre. Egészen otthonosan léitek be a közgyű-
lési terembe és elhelyezkedtek a városatyák . 
padjaiban. Néhánv perc múlva több heves J 
jelenet játszódott le. 

A diákok a városházán teljesen ottfion érezve 
magukat9 szinte formális igazoltatást rendeztek. 

A teremben megjelent az egvik szegedi napi-
lap jogászmunkaiársa, akP a diákok tőrül fog-
tak ős minden további nélkül kiemeltek a te-
remből. A diákok ugy rendelkeztek, mintha 
?aját otthonukban, vagy helyisé'ükb-n lettek 
folna s egyszerűen érvényt szereztek annak 
|z akaratuknak, hogy a »nemkívánatos öle-
bet* eltávolították a város közönségének köz-
fcülé i lermél>ől. Ugyancsak néhány hevesen 
íasonló jelenet játszódott le a karza-
toknál is. 

I g a z « ? l « t tAk a belépni szándéko-
zókat és csak a baftársaknak 

enqed'ék meg a belén4*'. Unván-
ekkor n^'n^enyik attőnál kisebb 

őrség Jelent meg. 
Néhány perc múlva a polgármester kinyi-

totta a tanácsterem ajtaját ós besietett a baj-
társak közé. A polgármesterrel egyidejűleg 
ugvancsak a polgármesteri szobából az újság-
írók is be akartak menni a közgyűlési te-
remte, hogy a városházán történt események-
ről beszámoljanak a nyilvánosságnak. Amint 
azonban a polgármester átlénfe a tanácsterem 
és a közgyűlési terem küszöbét, 

eaészen szabályos Igazoltató őrség ugrott az 
afióftoz és karral, va'amint botokkal hado-
nászva, megakadályozták az wságirókat ab~ 
bane hogy a. városházán telje&U&ók Kötelessé^ 

gtíket. 

Percekig tartő heves jelenet játszódott most 
le. A diákok teljesen otthon érezték magukat 
és ugy is dirigáltak, mintha Ők vezényelné-
nek a városházán, nem pedig, mintha a vá-
ros közönségének vendégei lenni'nek a város 
első polgára előtt Egyszerűen kijelent l ék 
energikus szavak kíséretében, hoiy nem haj-
landók senkit sem beengedni a közgyűlési 
terembe. 

Egyre nagyobb csoport gvült at; ajtóhoz 
és most már kisebb botrányt rendeztek. 

Öklök és b«*ok emelkedtek a 
levegőbe, 

a jelenlévő 4—5 u'sági óval szem'en 20—30-an 
léitek fel. A htnoo* botráwt némán ré-ta 
régin dr. Somogyi Szilveszter polgármester. 
A zajra a tanácsteremben meg'elent egv vá-
rosházi altiszt és ©gy tisztviselő, akik azon-
ban 

nam me*. ho«*v a 
20—50 d»A*r orX^AlritAl T*r*a 
magára a közgyűlési terem ajtaját. 

Az ajtókat formálisan magukra zárták a diá-
kok éx még a-o f at a városi t>srfmselőiet sem 
enqed'ék be a terembe, akik a polgármesterrel 
akartak hivatalos ügyben érintkezést talá'ni. 

A diákság és a polgármester igy zárt ailók 
mögött Dnéyrszem kfiz'tU mintegy félóráig volt 
egvmással szemben. Hogy mi történt pontosan 
a kö^gvülési jelenetnél, megállapítani nehéz. 
Az. Vé'cégtelen. hogv a 100—120 főnyi diákság 
feltűnő csendben haVgatta meg a szónokuk, 
majd a polgármester szavait. Lehetetlen volt 
kivenni, hogy a hosszú tárgyalás alntt miről 
folvik a szó. amikor azután végre kinyílt az 
ajtó, halk éljenzést lehetett hallani. 

A pol^rmester kipirulva sietett be a szo-
bájába és nyomban magára ka»ta télikabátját, 
hogv elet*et teven az egvik esküvön násznagy! 
kö'elezett'égének. Amit kabátját felöltse ma-
gára. Tarnav igazgató és az ipsátirók kérdő 
tekinle'é-e csimán néhány szakadozott mon» 
dalban vá'aszóit 

Határozott választ nem adott 

arra vonatk ozólag, hogv mit felelt a diákság 
követelésére, osnpán azt mondotta, hogy a 
kérdés eldőn'éso nem szorosan reá tartozfkj 
tárnvfil^ía 1-ell Fodor lenő intendáns-tanács-
nokka! éx Tmnan mfivénzeH i"a~"<yiöpni. A Ieg-
nagvohb Hzonvtnlanság uralkodót a város-
házán akkor, amikor a polgármester eltávozolí 
az esküvőre. 

A «wNm»V m"n <oVttn *»ei»'m«,rad-
tak a zár* mö«*tt a kőz-

gyfllAsi teremben. 
Néhány perc múlva azonban ötfa«u kúki-'tt-
ség léoett ki a fob-osó-a és levonult a rendőr-
ség földszinti folyosójára. 

A dr. Bw^c* Béla fő-
tanácsost kereste. 

Néhánv perenvi várakozás után megnvilt az; 
ajtó előttük. Amig a küldöttség bent volt a 
rendőrég vezetőiénél, a diáksereg a kőz"vft-
lési teremtsen várakozott, f.sak nagysokára 
hagvták el kisebb csoportban a városháza 
épületét 

Déli 12 és 1 óra között a diákok fstM kül-
döttsége tóbhixhen kereste a polgármestert, 
hogy — az elterjedt hirek szerint — hn'ározott 
oálaxzt kérjen a Párisi kirakat figvében. A 
diákvezetők méltatlankodva távoztak, amikor 
közölték velük, hogy a polgármester nincs 
jelen az épfilellxm. 

Egy óra felé ismét megjelent egy kisebb 
diákküjdőlbég a városházán. Folor JenS p l-
jármesterhelyetlait kereste, mivel aggpban öt 


