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A kultuszminiszter 
hétfői tárgyalásai 

(A Délmagyarország munkatársátólGróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a hétfői 
napot Szegeden töltötte. Délelőtt az egyete-
meken volt elfoglalva, a teszámolöpalotában az 
egyetemi kar tanácsülésén vett részt. Itt meg-
beszélték a további egyetemi építkezéseket, 
különösen az auditórium kibővítését. 

Délben dr. Aigner Károly főispán adott 
ebédet a miniszter tiszteletére, délután a mi-
niszter kihallgatáson fogadta a városházán 
azokat, akik már régebben jelentkeztek. A' 
miniszter azután megtekintette az ujszegedi 
uszodát a főispán és a polgármester kísére-
tében és megígérte, hogy a 22-ikén Szegeden 
megtartandó országos testnevelési kongresszu-
son részt fog venni. A kultuszminiszter az 
esti gyorssal utazott el Szegedről. 

A hercegprímás kitüntetése 
Budapest, november 10. A kormányzó a Szent 

Imre jubileumi esztendő folyamán kifejtett fá-
radhatatlan, odaadó tevékenységért dr. Serédi 
Jusztinián bibornok-hercegprimásnak a magyar ér-
demkereszt nagykeresztjét adományozta. 

Ellenzéki győzelem Regőcén 
Budapest, november 10. Vasárnap tartották meg 

a választást a regőcei kerületben és a nyílt sza-
vazás ellenére — az ellenzéki jelölt megsemmisítő 
fölénnyel győzött. A kormánypárti >Vild József-
nek 4000-néI is több ajánlása volt, az ellenzéki dr. 
Mojzes Jánosnak alig másfélezer. A vasárnapi vá-
lasztáson Mojzes 3595 szavazatot kapott, a kor-
mánypárti jelölt — 1959-et. Mojzest diadalszekere-
ken kisérték be Bajára. 

Tokaj és Pacsa után, most Regőcén is győzött 
az ellenzék. 

flz egyetem Marsigli-iinnepélye 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szegedi egyetem vasárnap fényes külsőségek 
között ünnepelte meg gróf Marsigli Alajos Ferdi-
nánd halálának 200-ik évfordulóját. Az ünnep-
ségre vasárnap Szegedre érkezett gróf Klebelsberg 
kultuszminiszter, Mario Arlotta olasz követ, Lip-
zeviczy Albert, De Astes követségi tanácsos, Lip-
parini, Bologna alpolgármestere, Baldacci egye-
temi tanár, Pincherle szenátor, őrgróf Marsigli 
József, őrgróf Gian Luigi, Bevilaqua Ariosti és 
még mások. Az üdvözlések után a vendégek a 
Templom-térre mentek, ahol a kultuszminiszter 
kalauzolása mellett megtekintették a templomot, 
az uj egyetemi épületeket. 

Az ünnepség délben az egyetem aulájában folyt 
te. Az ünnepi ülést dr. Kováts Ferenc rektor nyi-
totta meg és méltatta gróf Marsigli érdemeit. Ber-
zevlezv Albert először olasz nyelven üdvözölte 
a vendégeket, majd felolvasta Marsigliről irott ta-
nulmányát. 

— Marsigli munkája — mondotta többek kö-
zött — ma is felbecsülhetetlen értéket képvisel. 

Ezután Iványl Béla tartott olasz nyelvű előadást 
Marsigliről. Alberto Gianola, a szegedi egyetem 
lektora arról a szimpátiáról szólott, amely Ma-
gyarországot Itáliával összeköti. Végül táviratilag 
üdvözölik Viktor Emánuel olasz királyt, Musso-
linit és Giulino közoktatásügyi minisztert. Az ün-
nepséget a Giovinezzá-val zárták be. 

Délután 2 órakor a Kass különtermében az 
egyetem bankettet adott. Az első felköszöntőt dr. 
Kováts Ferenc mondotta francia nyelven Viktor 
Emánuelre. Mario Arlotta pohárköszöntőjében üd-
vözölte Klebelsberg kultuszminisztert és poharát 
Magyarország boldogulására ürítette. Giuseppe Lfp-
parinl alpolgármester és dr. Iványi Béla felkö-
szöntője után Pleherle professzor mondott köszön-
tőt, amelyben meghívta Szeged városát és az egye-
temet a bolognai Marsigli-ünnepségre. 

A vendégek délután 6 órakor résztvettek a fo-
gadalmi templomban rendezett orgonahangverse-
nyen, majd az esti gyorssal elutaztak Szegedről. 

Az ünnepi díszközgyűlésről Viktor Emánuelnek 
küldött üdvözlő táviratra hétfőn választávirat ér-
kezett az egyetemre az olasz király kabinetirodává, 
tói, A táviratban értesiti a kabinetiroda az egye-
temet, hogy az olasz király jóleső érzéssel vett 
tudomást arról, hogy a 2Ö0 esztendővel ezelőtt 
elhunyt olasz tudós emlékét a szegedi egyetem 
megőrizte. Viktor Emánuel ebből az alkalomból 
Szeged városának és az egyetemnek elismerését 
fejezte ki. 

Szép haj 18 f i l l é r é r t 

Van már 

tpixaven- xtAatnsmi 

Egy kis csomag 2 mosásra elég és ára 

csak 36 f i l l ér . 

A Plxavon-shampoon mentes a szódétól, 
puha, bőséges habot ad és pompásan 

Illatossá teszi a hajat 

Hétfőn délelőtt verekedést a 

Másféléves szünet után, a kultuszminiszter szegedi látogatá-
sának idefén, fyétfön ismét eltávolították a zsidó vallású diá-
kokat — /1 zsidó vallású hallgatók emlékiratot nyuftanak át 

Klebelsbergnek 

Megállapították a verekedők névsorát — A rektor 
a legszigorúbb rendszabályokat igéri 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 
héttel ezelőtt valaki kiírta a szegedi egyetem 
hirdetőtáblájára az ismert jelmondatot: »üsd 
a zsidót!« Ugyanakkor kiírták az I. számú 
tanterem nagy falitáblájára, hogy »Éljen a 
numerus clausus.'« Ilyen és hasonló megmoz-
dulásokból nemcsak az egyetem régi polgá-
rai, hanem az egészen újonc gólyák is meg-
lehetős biztonsággal tudtak következtetni arra, 
hogy mi fog következni. Csalódás ez alkalom-
mal sem érte azokat, akik hallották, hogy a 
bajtársak megelégelték az egyetemi nyugal-
mat, de azokat sem, akikhez eljutott a hir, 
hogy hétfőn kezdik meg a hirigelést. Azt 
mondják, hogy a mostani elhatározást nagy 
mértékben befolyásolta az a hir, hogy gróf 
Klebelsberg Kunó Szegeden tartózkodik. 

A verekedések a központi egyetemen kez-
dődtek és még hétfőn délelőtt átterjedtek az 
orvosi és bölcsészeti fakultásra. 

A fogl karon 
délelőtt 10—11-ig az I. számú tanteremben 
dr. Iványi Béla tartott előadást. A folyosón 
már az óra alatt zsidóztak. Amikor vége volt 
az órának, Iványi professzor kisietett a te-
remből, egyenesen a tanári szobába, ugyan-
ekkor nem-tányérsapkás bajtársak benyomul-
tak a terembe és tüntetlek. 

— Abcug Klebelsberg, éljen a numerus clau-
sus — kiáltoztak és ütelgelni kezdték a zsidó 
egyetemi hallgatókat, akik sietve akartak me-
nekülni az ütlegek elől. Három zsidó vallású 
egyetemi hallgatóra husz bajtárs rontott s 
ütötték, verték őket, ahol érték, megrugdosták 
és össze-vissza pofozták a védtelen hallgató-
kat. Egy Gábriel Tibor nevü elsőéves jog-
hallgató volt a verekedők egyik vezére, ő szol-
gált útmutatással. Minden zsidóra rámutatott: 

— Ez is zsidó, üssétek. 
A túlerővel szemben a zsidó hallgatók egy-

része a katonahallgalók védelme alatt vonult 
el, sőt az uccán, Szegeden, leginkább a piarista 
gimnáziumban végzett keresztény hallgatók 
kisérték el a zsidó fiukat lakásaikra, hogy 

(bántódásuk ne essék. 
A megtámadott és megvert hallgatók a rek-

tornál akartak védelmet keresni, de a nagyon 
elfoglalt dr. Kováts Ferencet nem találták 
hivatalában. Az egyik hivatalban, amikor a 
zsidó hallgatók ott védelmet próbáltak keresni, 
olyan kijelentést hallottak, hogy »az egészet a 
zsidók csinálták, hogy tompítsák a szegedi 
olasz-magyar barátkozás sikerét«. 

A jogi karon megkezdett verekedést a Szu-
kováthy,-téren levő bölcsészeti fakultáson foly-

tatták. Itt két zsidó egyetemi hallgatót Inzul-
táltak, az egyiket hátulról ütötték fejbe. Töb-
bet csak azért nem kapott, mert egy bajtárs 
letiltotta a további ütlegeket, mondván, hogy, 
ha már hátulról verték, úgyis megszenvedett. 

A bölcsészeti fakultás 
hallgatói itt már felismerték, hogy a Verbőczy, 
és Csaba bajtársi szövetségekhez tartozó hall-
gatók vettek részt a verekedésben. Feltűnő 
volt, hogy amikor az épület előtt javában folyt 
az ütlegelés, bent a tanárok gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter látogatását fogadták. 

Közben már a rektor tudomására hozták, 
hogy az egyetemen verekednek. Dr. Kováts 
Ferenc rektor azonnal autóba ült, megjelent 
a központi egyetemen, majd a bölcsészeti fa-
kultáson, de már nem találta meg a vereke-
dőket, mert azok tovább vonultak 

az anatómiára. 
Ugyanazok a bajtársak próbálkoztak az ana-

tómián is a verekedéssel, akik' az ütlegelések 
elvégzésére a jogi és bölcsészeti karon is meg-
jelentek. Verekedésekre azonban itt nem ke-
rülhetett sor, mert az intézetben tartózkodó 
dr. Kiss Ferenc tanár bezáratta a kapukat. 
Ekkor jelent meg az intézetben 

dr. Kováts Ferenc rektor, 
aki a hallgatók előtt kijelentette, hogy ha 
nem hagyják abba a zavargásokat, a legdrá-
kóibb rendszabályoktól sem fog visszariadni. 

Feltűnést keltett egy református vallású 
egyetemi hallgató beszéde, aki a verekedőknek 
a következőket mondta: 

— Szégyeljétek magatokat, így akarjátok a 
külföld előtt a magyar kulturjölényt iget-
zolni? 

Mindezek ellenére is az anatómiáról eltaná-
csolták a zsidó vallású hallgatókat. 

A zsidó vallású egyetemi hallgatók vezetői 
a déli órákban megjelentek a polgármesteri 
hivatalban és dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert keresték. A küldöttség arra akarta 
kérni a polgármestert, hogy eszközöljön ki 
részükre audienciát a Szegeden tartózkodó 
kultuszminiszternél. Miután a polgármestert 
nem találták hivatalában, felkeresték 

dr. Pálfy József polgármester-
helyettest, 

aki megütközve értesült az eseményekről. 
— A legsúlyosabban elitélem a verekedőket 

— mondotta a polgármeslerhelyettes —, de 
a legcsunyábbnak és a leginkorrektebbnek azt 
tartom, hogy tömegesen lámadiak meg egye-


