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gyenek". Ax egyetemi hallgatóknak nagy része 
különben is támltartotta magát ezektói a tün-
tetésektől és csak az elsőéves, úgynevezett 
gólyák azok, akikre nem lehet szép szóval 
hatni. 

— A kedd osli lünlclések ügyében természe-
tesen a vizsgálat megindult és annak eredmé-
nyéről a rendőrség és az egyetem kölcsönö-
sen értesíteni fogják egymást A preventív in-
tézkedéseket az egész vonalon fentartom. 

Küldöttség a rektornál 
A' diákok egyébként szerdán délelőtt fel-

kNtfesték dr. Kováts Ferenc rektort, akinek 
bejelentették, hogy elégtételt kérnek a rendőr-
ségnek a kedd esti tüntetéseken tanúsított el-
járásáért. A rektor közölte a küldöttséggel, 
hogy mindenki, akit sérelem, vagy bántódás 
ért, mondja azt jegyzőkönyvbe, amit azután 
át fog tenni a rendőrségre. 

A kedd esti tüntetések ügyében a rektor 
vizsgálatot indított és hogy a vizsgálat sikeres 
legyen, hirdetményben hivla fel az egyetemi 
polgárokat, hogy mindazok, akik a tüntető 
felvonulásban, kődobálásban, vagy rombolás-
ban résztvettek, — jelentkezzenek. 

Rendőrök — 
a fajvédőlap előli 

A szerdai események egyik legérdekesebbje az, 
hogy a kora délutáni órákban rendőrüket vezényel-
tek ki — a Szegedi UJ Nemzedék helyiségei elé. 
A feltűnést keltő rendelkezést azzal magyarázták, 
hogv délben olyan hirek terjedtek el, amelvek 
szerint tartani lehetett attól, hogy — a MlEFHOE 
®tíy csoportja támadási intéz a fajvédő lap el-
len . . 

Később ujabb magyarázatok kaptak szárnyra és 
ezek már azzal indokolták a fajvédő lap őriz-
tetését, hogy a hirek szerint — kommunisia ifjú-
munkások felvonulást és tüntetést terveztek > Sze-
gedi U | Nemzedék el len. . . 

A rendőrök ott posztoltak a lap helyiségei előtt 
e^sren a késői órákig és — várták a felvonulókat 
és a tüntetőket... 

Bajtársi megbeszélés 
az egyetemen 

A kora délutáni órák teljesen nyugodtan 
tpltek el, sötétedéskor azonban jóval felfo-
kozott abb volt az uccák hangulata. Az egyetem 
körül mind több és több botokkal felszerelt 
diák csoportosult. A' rendőröknek azonban 
nem kellett kőzbelépniök', mert a diákok ügyel-
tek arra, hogy nagyobb tömeg ne torlódjék 
össze. 

A bajtársi egyesületek késő délután újra 
megbeszélést tartottak az egyetemen. Erre a 
megbeszélésre csoportosan vonultak fel. A 
rendőrök az ilyen csoportokat minden to-
vábbi nélkül engedték tovább. 

A városban a délután folyamán elterjedt a 
hire annak, hogy a tüntetők estére a Délma-
gyarország nyomdája ellen fognak felvonulni. 
Az esti órákban a Kálvária-uccán néhány fel-
tűrt gallérú fiatalember sétált, de tüntetésre 
sehol sem került sor. A Délmagyarország he-
lyiségei előtt rendőrök állottak, de egyik he-
lyen sem került sor beavatkozásra. 

Félnyolc óra tájban ért véget az egyete-
men a bajtársi megbeszélés. Az épületből nagy 
tömegekben, zajongva távoztak el a diákok. 
Énekeltek és pfujoztak. A hangulat hasonlí-
tott a kedd estire. Most azonban a csoportok-
ban sok józan elem akadt. Ezeknek hangja 
kihallatszott a kiabálásokból: 

— Gyerünk haza... Hazafelét 
A rendőrség békésen oszlásra szólította fel a 

zajongókat Többen tényleg el is távoztak, 
mások hangoskodva elvonultak a korzó felé. 

Nyolc óra tájban egy szakasz rendőr ke-
rülte végig gyors léptekkel az egyetem kör-
nyékét, majd — az Uj Nemzedék táját vizs-
oálták végig. 

Az őrszemeket még kilenc óra után sem 
vonták be, mert kisebb csoportok még ekkor 
is ott korzóztak a Kárász-uccán. Végre a 
kis csoport is hazaszéledt, amire a készültsé-
geket teljesen bevonták, csak egy-egy őrsze-
met hagytak a hideg, szeles uccákon. 

tárgyalások a rektornál 
Dr. Kováts Ferenc, rektornál az egész nap 

tárgyalások voltak. Délelőtt dékáni értekezle-
tet tartottak, majd délután az egyetem ta-
nácsa tartott ülést, amely a késői órákig tar-
tott. Közben a MlEFHOE küldöttsége is meg 
jelent a rektornál és felvilágosításokat kért. 
A rektor hosszasan tárgyalt a küldöttséggel, 
majd visszament a tanács ülésére. 

A' MlEFHOE szegedi csoportja egyébkén! 
este megbeszélést tartott, amelyen ugy hatá-
roztak, hogy a zsidó vallású hallgatók még 
csütörtökön sem jelennek meg az előadásokon, 
A csoport egyébként nem hozott olyan hatá-
rozatot, amely szerint a kultuszminiszterhez 
fordul a tanulás szabadságának biztositár*] 
sáért 

„Nagyon szégyenlem, hogy ilyesmi megtör-
ténhetnie Szegeden" — mondla a polgármester 

Várhelyi József 
pápai prelátus a következőképen nyilatkozott?] 

— Az egyetemi hallgatók eljárását a magarai 
részéről nagyon helytelenítem, éppen ugyr j 
mint ahogyan meggyőződésem szerint hely-
telenítenie kell az ilyesféléi mindenkinek. 

Kiss Ferenc 
ny. miniszteri tanácsos, az evangélikus egy-] 
házközség elnöke ezeket mondotta: 

— A tüntetések időpontjában nem voltamj 
itthon, csak este érkeztem haza és szóbeli köz-
lések utján értesültem a történtekről. Az állás-
pontomat mindenki ismeri és azt most csalö 
azzal kívánom dokumentálni, hogy a jogi kait 
legutóbbi ülésén vettek föl éppen az én közbe-
járásomra egy zsidó vallású fiatalembert. Min-! 
den olyan kísérlet ellen, jöjjön az bármilyen' 
oldalról, amelynek az a célja, hogy elválasszat 
egymástól az embereket mélységes felhábo-
rodással tiltakozom és ezért elit élem a tün-
tetéseket is. A mai időkben, amikor annyira! 
szüksége van ennek az országnak' az összes 
erők egyesítésére, csak arra kell törekedni,, 
hogy rend, béke és nyugalom legyen min*I 
den vonalon. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 
keddi rombolással kapcsolatban a következő 
nyilatkozatot telte a Délmagyarország munka-
társa előtt: 

— A történteket főlháboritó gyerckességnek 
tartom és kimondhatatlanul sajnálom, hogy 
ilyesmi megtörténhetik Szegeden. Eddig örül-
tem és büszke voltam, hogy a szegedi egye-
temet megkímélték azok az események, ame-
lyek annyit ártottak az ország hírnevének. 
Most pedig fájdalommal látom, hogy amikor 
a többi egyetemen rend van, éppen Szege-
den, a szegedi egyetemen kell ilyen dolgok-
nak történniük. Nagyon szégyrnlem ezt itthon 
is, meg az egész ország színe előtt is. Én is 
voltam fiatalember és jogászkoromban én is 
részt vettem a tüntetésekben, talán még ab-
lakokat is verlem be, de arra határozottan 
emlékszem, hogy kartásaimmal együtt én is 
tüntettem Baross Gábor ellen és 

a sajtószabadság melleit. 
De az a tüntetés más volt, 

az nem védtelen fiatalemberek 
inzullálását jelentette. 

Berlinben verekedést rendeztek 
a nacionalista diákok 

( 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 l e n - bélját. A nacionalista diákok erre verekedni kezd« 
t é s e . ) Berlinből jelenük: A berlini egyetem épü-
letében és előtte szerdán nagy verekedések voltak. 
Szociáldemokrata diákok röpcédulákkal hivták fel 
kollégáikat, liogy bojkottálják a nacíoralista diákok 

tek, néhány lövés Is eldördült, ugy, hogy végül iaf 
a rendöröknek gummibotokkal kellett szétverni tt | 
verekedőket. Hét nemzeti szocialista diákot letar-
tóztattak. 

V. György angol király szerdán nyitotta meg 
„uralkodásának legfontosabb tanácskozását' 
Konferencia az indiai kontinens jövendő sorsáról — 96 delegátus, 9 uralkodó, | 

7 fejedelem a konferencián 
CBudapesti tudósítónk telefonjelentés?.') 

Londonból jelentik: Szerdán déli 12 órakor 
nyitotta meg V. György király a lordok háza 
királyi csarnokában uralkodása legfontosabb 
tanácskozását, amely az indiai kontinens jö-
vendő sorsáról lesz hivatva dönteni. A konfe-
rencián 96 delegátus jelent meg, 16 uralkodó 
fejedelem, köztük 9 uralkodó, mint autonóm 
államok képviselői. Indiát 57 megbízott kép-
viseli. A konferencián Brit-India összes párt-
jai képviselve vannak, kivéve a nacionalistá-
kat, akik a lahorei határozat szerint bojkot-
tálják a konferenciát. Külön asztalnál ül-
nek az elnyomott kasztok képviselői és a fe-
jedelmek. 

A király beszédben üdvözölte a fejedelme-
ket s India népeinek képviselőit. Kijelen-
tette, hogy a tanácskozásokat a legnagyobb 
nyugalommal és megértéssel fogja követni. 
India alattvalóinak jóléte mindenekelőtt való 
és a tanácskozások folyamán gondol ugy a 
többség, mint a kisebbség igazságos követe-
léseire. 

A király beszéde után az elnöki tisztre 
egyhangúlag MacDonald miniszterelnököt vá-
lasztották meg. 

Ezután MacDonald miniszterelnök szólalt 
fel. Hangsúlyozta, hogy a konferencia nagy 
feladatok és nehézségek előtt áll. A konfe-
renciát India érdekében tartják meg. 

Kashmir maharadzsája élénk éljenzés kö-
zött kijelentette, hogy a fejedelmek, Angliai 
szövetségesei, rendithetetlen hivei az Angliá-
val való összeköttetésnek. Ezután több indiai 
delegátus beszélt, végül pedig az ülést hétfőre | 
elnapolták. 

A Kúria ifélefe 
a belügyminiszter Tifán-pörébenl 

Budapest, november 12. Az úgynevezett 7*ítá»-| 
ügyben a Kúria ma délután 2 órakor hirdette kii 

, Ítéletét A Kúria a védelem által bejelentett sem-j 
| miségi panaszokat elutasította és az alsóbb bii 

ság Ítéletét megváltoztatva, a vádlott SzofroWl 
Endre hírlapírót ezer pengő pénzbüntetésre i/é<fe,| 
de a pénzbüntetés végrehajtását 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette. 

Az indokolás szerint semmi adat nincsen 
hogy a belügyminiszter hivatali hatalmával vissza-j 
élve kötötte volna meg a Titán Rt.-vel az ügylete' 
A tényállás bizonyítása a vádlottnak csak látszó 
tag sikerült, mert következtelései tévesek po/ftifrj 
Jóhiszeműsége tette, indokolttá az enyhítő szakasz 
alkalmazását, a pénzbüntetés kiszabását és annak 
felfüggesztését 

A törvényszék egyébként elsőfokon kétezer per 
gőre Ítélte a vádlottat, a tábla Gadó-tanácsa ké' 
hónapi fogházra emelte fel a büntetést 

Jk 


