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Csütörtökön leleplezték a Templomtéren 
a Klebelsberg~emléktábláí 

»Szeged erején felül áldozol! az egyetemért* 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délelőtt érkezett Szegedre a Magyar 
Atlétikai Klub >Régi Gá rdá j ának mintegy 
nyolcvan tagja, akik hetekkel ezelőtt elhatá-
rozták, hogy kirándulásokat rendszeresítenek 
és a kultuszminiszter indítványára kirándulá-
saikat Szegeddel kezdték meg. A gárda tagjai 
között Szegedre érkezett gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter, gróf Andrássy Géza, 
báró Győrffy Samu, Prokópius Béla volt nagy-
követ, báró Harkányi György, Rerrich Béla, 
Dezső Kázmér Nagykörös polgármestere és 
még sokan mások. A vendégeket az állomá-
son dr. Aigner Károly főispán, dr. Kováts 
Ferenc egyetemi rektor, dr. Szalay József ke-
rületi főkapitány, dr. Menyhárt Gáspár, dr. 
Fógel József egyetemi tanárok és Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos várták. 

A kiránduló társaságot három villamoskocsi 
vitte a Gizella-térre, itt csoportokba oszolva 
megtekintették az egyetemi intézeteket, a fo-
gadalmi templomot, a püspöki palotát és a 
klinikákat Ezután a Templom-tér árkádjai 
alatt elhelyezett Pantheont járták körül. 

Mig a budapesti vendégek a Templom-téri 
'épületeket és az egyetemi intézeteket nézték 
meg, gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
dr. Aigner Károly főispán és még néhány egy-
ségespárti ur társaságában látogatást tett a 
> Szegedi Friss Újság* nyomdájában, kiadó-
hivatalában és szerkesztőségében. Meglátogatta 
a miniszter Rácz Antalt, a Friss Újság lap-
vállalat igazgatóját, dr. Hunyadi-Vas Gergely 
ügyvédet, a Friss Újság felelős szerkesztőjét. 
A Friss Újság nyomdájából ment azután visz-
sza a miniszter a Templom-térre, ahol meg 
kezdődött az emléktáblaavatási ünnepély. 

Félegy órakor kezdődött meg a püspöki ka-
punál e\hélyezel^KIrbelsberg-emléktábla le-
leplezési ünnepéi™. Az emléktáblát a szegedi 
egyetem tanárai készíttették és illesztették az 
egyetem falába. Félegy órakor érkezett meg 
az ünnepély színhelyére vitéz dr Shvoy Kál-
mán altábornagy kíséretében József főherceg, 
aki előzőleg az ujszegedi tanítóképző interná-
tus hősi halottainak emléktábláját leplezte le. 
Akkor érkezett meg dr. Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök és dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester is. 

Az ünnepséget dr, Menyhárt Gáspár egye-
temi tanár nyitotta meg. Méltatta a kultuszmi-
niszternek" azokat az érdemeit, amelyeket a 
Ferenc József Tudományegyetem szegfdi haj-
lékának' megteremtésével szerzett és amelyek-
ről a Templom-tér kövei beszélnek. Azért 
vésették kőbp az egyetemi tanárok az emlék-
tábla felírását, hogv i>Cuno ex cimitibus Kle-
belsberg Te sara Ipquntur*. 

Az emléktábla leleplezése után a kultusz-

miniszter mondott beszédet. A kitüntetést há-
lás sziwel fogadja el — mondotta —, de 
olyannak tekinti, amelyet a vezetése alatt dol-
gozó segítőtársak érdemeltek ki. Hálával em-
lékezik meg a városról, amely i>erején felül 
áldozott az egyetemérti és megállapította, hogy 
hősi munkát végeztek a Kolozsvárról kiüldö-
zött egyetem tudós tanárai is, akik megfosztva 
a tudományos kutatás eszközeitől, mégis foly-
tatták munkájukat a magyar kulturáért. En-

nek a munkának az eredménye, hogy a 
Rockefeller-alap 119.000 dollárt juttatott a sze-
gedi egyetem tudományos intézeteinek felsze-
reléseire és 36.000 dollárt ezeknek az intéze-
teknek a fentartására. Ezért az eredményért 
hála illeti meg a szegedi egyetem tanárait. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után dr. 
Kováts Ferenc rektor vette át az egyetem ne-
vében az emlékmüvet. Az ünnepély után a 
miniszter és kisérete a püspöki palotába ment, 
a régi gárdisták pedig a fogadalmi templom-, 
ban orgonajátékot hallgattak. Két órakor tár-
sasebéd volt, amelyen a Régi Gárda tagjai 
vettek részt, ebéd után az ujszegedi uszodában 
rendezett vizipólómérkőzést néztek végig és 
este félnyolc órakor visszautaztak Budapestre. 

\ v á s á r h e l y i m u n h a n c l k ü l i c k t ü n t e t é s e 
a s z e g e d i t ö r v é n y s z é k e l ő t t 

A vádlottak kijelentették, hogy kenyeret szerettek volna kérni családjuk részére 
— „A társadalom nem tudja teljesíteni ezt a kötelességét, hogy minden polgárá-

nak munkát adjon" — Fogházbüntetésre Ítélték a tüntetőket 

(A Délmagyarország munkatársától) Ápri-

lis 13-án — mint még emlékezetes — a hód-
mezővásárhelyi munkanélküli mezőgazdasági 
munkások egy nagy csoportja tüntető fel-
vonulást rendezett a városháza elé. A rendőr-
ség, amikor tudomást szerzett arról, hogy a 
munkanélküliek felvonulásra készülnek, meg-
szállta a szociáldemokrata párt otthonát és 
többizben szét akarta oszlatni a tömeget, amely 
azonban később zárt sorokban felvonult a 
Kossuth-térre és munkát, kenyeret követelt. 
Fközben a kivezényelt lovas és gyalogos rend-
örszakaszok szét próbálták ugratni a tömeget. 
Később kisebb összetűzésre került sor. Más-
nap, április 14-én megismétlődött az előző 
napi felvonulás, amikoris súlyosabb össz"ütkö-
zések történtek a rendőrség és a tüntetők 

között. 

A munkanélküliek egy deputációja fel akart 
menni a polgármesterhez segélyt kérni — 
mert a város éppen abban az időben szün-
tette be a nincstelenek segélyezését —, a lo-
vasok azonban útját állták a deputáeiónak, 
majd amikor azok a felszólításoknak nem 
engedelmeskedtek, közéjük lépteltek lovaikkal 

A tömeg hangosan kiáltozott, legtöbb ember 
kenyeret, munkát kért, elkeseredett kifakadá-
sok hangzottak el a rendőrség és a rendszer 
ellen. Többen megfonták a lovak zabiáit, egy 

rendőrt lehúztak a lóról, egynek pedig tég-

lával megsebesítették az arcát. A rendőrség 

emberei ekkor a parancsnokló rendőrtiszt uta-
sítására kardlappal vetett véget a tüntetésnek. 

Az összeütközés után kilenc embert tartóz-
tattak le, akik közül hetet vizsgálati fogságba 
h elyeztek. 

A letartóztatottak ellen az ügyészség össze-

sen öt vádiratot adott ki, amelyben részlete-
sen előadja a tüntetés lefolyását. A vádlót-; 
tak ellen az ügyészség az állam és társadalmi, 
rend elleni izgatás, rendőrség elleni izgatás, 

hatósági közeg elleni erőszak és könnyű testi 

sértés miatt emelt vádat. A legtöbb bűncse-
lekménnyel Katona Sándort vádolták, a töb-
biek: Borsi Imre, Szenti Imre, Kocsis Ferenc,' 
Kocsis Ferencné, Bende Miklós, Kasza Béla, 
Hajdú György és Török Bálint ellen kevesebb 
vádpontot sorakoztattak fel. 

A törvényszék az ügyek tárgyalását, pén-
tekre tűzte ki. Dr. Balázs Sándor ügyész in-
dítványára a biróság egyesítette az ügyeket és 
együtt tárgyalta le a kilenc vádlott ügyét nagy 
érdeklődés mellett. A főtárgyalás reggel 9-től 
este fél 9-ig tartott. 

Valamennyi vádlott arcán a sok nélkülö-
zés, nyomorúság mély barázdákat szántott 
Gondterhelt, lehorgasztott fejjel ültek a vád-
lottak padján és volt egy perc — amikor » 
védő a leírhatatlan nyomorról beszélt —.ami-
kor többen könnyeztek". Kocsis Ferencné ma-
gával hozta beteg karonülő gyermeknt, aki 
igy szintén odakerült a vádlottak padjára. 

A vádirat felolvasása hosszabb időt vett. 
igénybe, azután egyenként tettek vallomást 
a vádlottak. Valamennyien tagadták, bogy iz-

gattak volna a fennálló rend, vagy a rendőrség 

ellen, valamennyien azt hangoztatták, hogy 
óriási nyomorban 'éllek és kenyeret szeret-

tek volna szerezni maguk 'és családjuk részére» 

Elmondották, hogy a rendőrök nem engedték 
meg nekik, hogy a polgármester, vagy a fő-
ispán elé járuljanak panaszukkal 

A vádlottak kihallgatása után sor került 
elsősorban a rendörtanukra, majd a többi be-


