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Ö t n a p o s f i l n l e t é s e k u t á n 
c s ö n d v o l t B u d a p e s t e n , 

csak a zsidó gimnázium ablakait verték be 
; (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
ötnapos tüntetések után ma este a főváros 
ciccái a normális képet mutatták, csak a még 

mindig nagyszámban kivezényelt rendőri ké-
szenlét mutatott arra, hogy a rendőrség nem 
tartja befejezettnek a tüntetéseket Tiz óra 
jután azonban a kivezényelt osztagok nagy-
részét bevonták, mert a főváros egész területén 
rend és nyugalom honolt az egyetlen Abonyi,-

ucca kivételével, ahol a zsidó gimnázium alt-
lakait ismeretlen tettesek beverték. Ettől az 

¿incidenstől eltekintve más nem történt 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a 

¡¡képviselőház folyosóján ma a következő ki-
jelentést tette: 

— Az egyelem bezárása igen gtjorsan be-
következik. Egy szálon függ az egész, amelyet 

bármely diák elvághat, hogyha rendet bont 
Az egyetem megnyitása azonban már sokkal 
nehezebb, mert akkor az ifjúságtól épp ugy, 
mint a tanári kartól megfelelő garanciát kell 
kapnom, hogy amennyiben az egyetem újból 
megnyílna, semmiféle rendbontás elő nem for-
dul. " 

Az Erzsébet-körúti tüntetések ügyében 
egyébként a rendőrség befejezte a nyomozást 
és az egyik tüntetőt, Kolarich Béla egyetemi 
hallgatót előzetes letartóztatásba helyezte. Ma 
délután átvitték az ügyészség fogházába. 

Scheuer, a „Sas kiszabadult, -
boxeres harc dúlt a fasisztapártban 

a pénztár körül 
Egymást verték a sasok a vaskazetta birtokáért 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n je len-
tése.) A budapesti rendőrség ezelőtt néhány nap-
jpal letartóztatta Scheuer Józsefet, a Magyar Fa-
siszta Párt elnökét, akit az állami és társadalmi 
rend felforgatására irányuló bűntettel gyanúsítot-
tak. A fasiszta párt elnökének letartóztatása után 
Scheuer Józsefet tisztségétől elmozdította és ki-
mondotta, hogy azok a cselekmények, amelyekért 
Scheuert letartóztatták, egyéni akciói voltak. A 
fasiszták ezután uj vezetőséget választottak, amely 
betelepedett a párthelyiségba és átvette az irá-
fcyitást. 

Scheuer ma váratlanul kiszabadult a fogházból 
és este felé tiz társával megjelent az Ujpoeti-

rakpart 3. szám alatt lévő Kristály-kert vendéglő-
ben, ahol a fasiszta párt rezideál. Scheuer meg-
jelenése az uj vezetőség kőzött óriási megrökö-
nyödést keltett, mert Scheuer nyomban át akarta 
venni a pártvezetést, elsősorban pedig a párEkasz-
szát igyekezett magának biztosltaai. A párt pénze 
egy vaskazettában volt elhelyezve, amelynek tulaj-
donáért formális közelharc fejlődött ki a két tábor 
között. Botok, boxerrk és bikacsökök voltak a 
harci eszközök. Végül is a rendőrségre telefonál-
tak, de mire egy erősebb rendőrosztag megérke-

i zett, Scheuer cs társai megugrottak. A fasiszta 
párt uj vezetősége most feljelentést tstt Steheuer 

I ellen. 

de eltanácsolások még mindig vannak 
Minden fakultáson zavartalanul megtartották az elő-
adásokat — A rektor figyelmeztetése a hallgatókhoz 

íA Délmagyarország munkatársától.) A | internátus megvonása lesz. 
szegedi egyetemen szerdán a keddi kísérletek- j Az egyelem hallgatósága teljes mértékben 
kel szemben viszonylag rend volt Az előadá- J alávetette magát ugy a bajtársi szervezetek 
sokat minden fakultáson megtartották és nyo-
ma ís alig látszott a keddi eseményeknek. A 
zsidó vallású hallgatók egyszerűen nem je-
lentek meg az előadásokon, mert a tünteté-
sek megismétlődésétől tartottak. Dél felé egy 
zsidó vallású hallgató be akart jutni a köz-
ponti egyetemre, alig tett azonban néhány lé-
pést a folyosón, kisebb csoport vette körül és 
udvarias hangon megkérdezte tőle, hogy, hol 
vannak a többiek. 

— Nem tudom, —•• volt a válasz. 

A bajtársak erre udvarias hangon azt a 
tanácsot adták, hogy helyes is lesz, ha a 
zsidó vallású diákok 1—2 hétig nem látogat-
ják az előadásokat, mert nem tudnak semmit 
sem garantálni. Az egyetemi hallgató erre el-
távozott az egyetemről. 

Az egyetem hallgatóit korán reggel az ösz-
szes tantermek ajtaján szigorú rektori felhívás 
fogadta. Dr. Dézsi Lajos rektor erélyes és 
határozott hangon figyelmeztette a hallgatókat, 
hogy az egyetem hatósága semmi esetre sem 
türi el a keddi zavargások megismétlődését 
és abban az esetben, ha ezek a tüntetések a 
legkisebb mértékben is megismétlődnek, 

az egyelem íegyelmi szabályza-
tát a legszigorúbban alkalmazza, 
a rendzavarók ellen kérlelhetet-

lenül eljár. 

Az elsőfokú megtorlás az összes egyetemi ked-
vezmények. a tandíjmentesség, a menza, az 

tegnapi határozatának, mint az egyetemi ható-
ság rendeletének. Az egyetemen uralkodó csen-
des, komoly hangulatból arra lehet következ-
tetni, hogy még a szélsőségesebb érzelmű hall-
gatók is belátták a keddihez hasonló tüntetések 
céltalanságát és értelmetlenségét, meggyőződ-
tek arról, hogy ezekkel az éretlen tüntetések-
kel igen sokat ártanák nemcsak maguknak 
és a szegedi egyetemnek,, hanem az ország jó-
hirének is. 

Igerf nagy hatással volt a fiatalabb hallga-
tókra a bajtársi szervezetek vezetőségeinek 
higgadt, okos állásfoglalása, amely egyéni ak-
ciónak, kilengésnek minősítette a keddi tün-
tetéseket és megtagadott minden közözsséget 
velük. 

A Délmagyarország munkatársa szerdán dél-
előtt kérdést intézett dr. Aigner Károly fő- í Svájc elleni válogatott csapatban Beneda fogja 
ispánhoz a keddi egyetemi tüntetésekkel kap- 1 védeni a magyar kaput. ' 

csolatban. A főispán a következőket mon-
dotta: 

— A tüntetések lezajlottak, igy nincs nyi-
latkozni valóm róluk. Ha nem zajlottak volna 
le, akkor sem nyilatkoznék hanem cseleked-
nék. 

A hadikölcsöntulajdonosok 
támogatása 

Budapest, október 24. A népjóléti miniszter 
tegnap rendeletet adott ki a háborús magyar 
államadóssági címletek egyes kisjövedelmű» tur 
lajdonosainak támogatásáról. Támogatásban ré-
szesülhet az, aki legalább összesen 5000 ko-
rona névértékű olyan háborús magyar állam-
adóssági címleteknek tulajdonosa, amelyeket 
mint a tulajdonos eredeti jegyzésű címleteit 
látták el a nosztrifikáláskor a nosztrifikálási 
megjelöléssel, ha a címleteket a nosztrifikálás 
óta állandóan tulajdonában tartja és bármely 
forrásból származó összes jövedelme évi 1500 
pengőt meg nem halad. Ez a jövedelmi felső-
határ minden egyes ellátatlan gyermek után 
100—100 pengővel növekszik. A támogatás ösz-
szege 5—10.000 korona névértékű címletnél 
legfeljebb évi 100 pengő; a maximális támo-
gatás 10.000 koronán felüli címleteknél legfel-
jebb évi 600 pengő. A támogatást a polgár-
mesternél november 30-áig kérelmezni kell. 

Egy kisgyermek tűzhalála 
a bezárt szobában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán reggel Jelentették az ügyészségnek, hogy 
Balástyán a 217 számú ház, amelyben az 5 
éves Borboia György tartózkodott, leégett. 
A tüz elfojtása után a szerencsétlen kisgyer-
meknek csak megszenesedett holttestét ta-
lálták meg. 

A tüz után megindul! vizsgálat során meg-
állapították, hogy a iQz keletkezése idején 
a szülők nem tartózkodtak odahaza. Borboia 
Cyörgyné egyik szomszédiánál időzött és tá-
volléte idejére a ház ajtaját bezárta. A kis 
házikó konyhájában, az égő tűzhely melleii 
aludt az 5 éves György. A lüz ugy keletkez-
hetett, hogy a tűzhelyből szikra pattant ki, 
amelytől a tűzhely melletti ágy tüzet fogott. 
Pillanatok multán a kisgyermek ruhája is 
égni kezdett, majd a tüz átterjedt a szobába 
is. A tüzet azután a szomszédok lokalizálták. 
Amikor a ház aitnját feltörték, megszenesedvel 
találták meg az 5 éves kisgyermeket. 

A vizsgálat most azt igyekszik megállapí-
tani, hogy a kisgyermek tüzhaláláért terhel-e 
valakit felelősség. 

Beneda véd Svájc ellen? 
Szegedi játékosok a válogatott tréningen 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e len-

tése.) Dr. Földessy János, az uj szövetségi ka-

pitány meghívására ma szövetségi tréning volt az 

Üllői-uti pályán. A válogatott keret tagjai elég 

jó formát játszottak ki, köztük Beneda és Emmer-

líng, a Bástya két játékosa. Dr. Földessy János meg 

volt elégedve a szegedi játékosokkal, bár Emmer-

ling kissé elfogódott volt. 

Értesülésünk szerint kilátás van arra, hogy 

legszellemesebb, a legkacagtatóbb 
katona vígjáték 

K I S GARNIZON 
Harry Líedíke 6s Hans Junkermann 

főszereplésével 

csütörtöktől a B e l v á r o s i Moziban. 
anaaa Bsaasasss. 


