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Szerdán nyugalom volt
az egyetemen,
de az anatómiai intézetben kirepülésével nyitjuk meg ma délelőtt 11 árakor
megint verekedtek
Az egyetemi hatóságok megindították az
el|árást az „eltenácsolók" és a verekedők ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél macyarország szerdai számában
beszámolt
azokról a jelenetekről, amelyek az egyetemi
intézetekben kedden délelőtt játszódtak le. Az
élettani intézetből eltávolították a zsidó vallású hallgatókat, az anatómián két diákot súlyosan inzultáltak.
A zavargások ügyében dr. Schmidt Henrik
rektor szigorú vizsgálatot indított, amelvnek
lefolytatásaval dr. Buza Lászlót, a jogi kar
dékánját bízta meg. Hirdetmény jelent meg
az egyetemen, amelyben a rektor rendre és
nyugalomra inti az ifjúságot. Szerdán délelőtt a rektor megbeszélést tartott a karok
dékánjaival, akikkel megbeszélte a rend és
nyugalom biztosítására szükséges intézkedéseket. Az egyss karok külön is eljárást indítottak az eseményekben részt vett hallgatók ellen.
A MlEFHOE szegedi csoportja küldöttség;el kereste fel a rektort, akitől védelmet kért
s bejelentette, hogy szerdán a zsidó vallású
hallgatók nem jelennek meg az előadáson.
Szerda délelőtt

?

az anatómiai Intézetben a rendzavarás megismétlődött.
Egy zsidó vallású hallgató, aki nem tudott
arról a határozatról, hogy szerdán nem jelennek meg az előadásokon, megjelent az anatómián és munkájához akart fogni. Több egyetemi hallgató, akik nem*az orvosi fakultáson
dolgoznak, felszólították, hogy nyomban hagyja el as intézetet. A hallgató 'onakodott a felszólításnak eleget tenni, mire megütötték. A
hallgató visszaütött, mire a csoport körülfogta
és többször súlyosabban inzultálta.
Szerdán este

dr. Schmidt Henrik
rektor a kivetkezőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— A délelőtt folyamán magamhoz kérettem az egyesületek vezetőit és nagyon nyomatékosan figyelmeztettem őket arra, hogy az
ifjúság tartózkodjon minden rendzavarástól.
Figyelmeztettem őket arra. hogy minden jóérzésű emberben a legnagyobb megbotránkozást keltené, ha a mostani súlyos időkben és
e gyászos, szomorú órákban bármiféle rendzavaré jeleneteket inscenálnának.

— Hóman Bálint kultuszminiszter sUrgőnytleg érdeklődött
a tüntetésekről
— mondotta ezután a rektor — és azt az óhaját fejezte ki, hogy az ifjúságot nyomatékofigyelmeztessük, hogy csak a munkájának
éljen.
Beszéltünk

dr. Buza Lászlóval
a jogi kar dékánjával, aki a tüntetések ügyéhen a vizsgálatot folytatja. A dekán a kövei
kezőket mondotta— Délelőtt lefolytattam a vizsgálatot azokkal a diákokkal, akik ellen az volt a vád, hogy
a rendzavarásban résztvettek. EgvelŐre semmiféle pozitívumot megállapítani nem lebo
és azt sem, hogy honnan indult ki a tüntetés
A kihallgatott diákok tagadják, hogy valami
részük lett volna a tüntetésben. Szerintük a
tüntetés ,.Le Gömbössel" felírás miatt keletkezhetett, amit ismeretlen égvén irt fel egy hirdető táblára. Ennek az illetőnek a személyét
sem lehetett megállapítani.
— A másodéveseknél tartott órámon figyelmeztettem a hallgatókat, hogy a zsidó vallású
hallgatóknak épprn olyan joguk van az egyetemre járni, mint a másvallasuaknak. A legszigorúbb utasítást adtam ki az altiszteknek,
hogy mindenféle röpcédula propagandát akadályozzanak meg és ha ilyesmi előfordul
nyomban jelentsék nekem.
V zsidó vallású egyetemi hallgatók a szerdai
veszekedés miatt csütörtökön sem mennek el
az előadásokra.
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Peyer, Apponyl, Rassay. Friedrich
Gömbös programjáról

Apponyl titkos válaszfófogot sürgetett * A szociáldemokrata párt és a kormány
— »Bizalmatlanok vagyunk« — mondotta Rassay
GömhSs: »A tetteket megígérem«
OJtóber 26-lg elnapolták a parlamentet
Budapest október 12. A képviselőház szerdai ülésén Almásv László elnök elparentálta
gróf Klebelsberg lKunot. Szavait a képviselők
állta ha'lgatták végig.
— Az élet rohanó munkájában álljunk meg
egy percre — mondotta. A mindennap lázas
izgalmas, nehéz küzdelmeiben váratlan, megdöbbentően szomorú esti állit meg bennünket:

gróf Klebelsberg Kunó elhalálozása.
— A kultura tiszta magasságaira irányzott tekintetével nemzetét gyász és tespedés helyett a
magyar élniakarás tőrhetetlen őserejével az újjászületés gondolata felé vezette. Nemes idealizmussal hitt nemzetünk történelmi elhivatottságában és a messze jövendőbe tekintő szeme tisztán
látta, hogy a nemzet elökészitése a fennmaradásért folytatott küzdelemben az iskolamestei ¿kre
vár. Ez irányította munkáját a vallás és kulturális életben éppugv, mint társadalmi és közéleti
tevékenységében is. Ezt szolgálta a meggyőzés
é«. lclkesitfo minden eszközével egy fényes elme
minden tehetségével, sokoldalú tudásának gazdagságával, mindenekfelett hitének tisztaságával
és meggyőződésének szuggesztív erejével.
— Szive is jó volt, erre sok jótéteménye és
tergersok barátja élő bizonyíték. Munkássága sonj nem szünetelt Mindenre volt ideje hazája érdekében, csak a pihenésre nem. Alkotásai örökítik
meg esryéniségét, eszméjét, ludésát, iRiir.ká*«ágát.
Majd ha az a nemzedék felnő, amely az általa létesített ötevr iskolában tanult mei* olvasni és
imádkozni; majd ha az a generáció veszi át az
ország sorsinak irányítását, amely az ő egyetemein és kollégiumaiban nevelődött az
ország
szellemi vezérkarává, akkor fogja tudni megmérni a történelem pártatlan Ítélőszéke egyéniségének és alkotásainak igazi nagvsápit.
Almásy elnök ezután indítványozta; hogy Klebelsberg emlékét a Ház jegyzökönyvében örökítsék mejr. A temetésen a képviselők a háznagy vezetésével vesznek részt.
Az, elnök ezután a gyász jeléül tiz percre felfüggesztette az ülést.
Szünet után Pukv Endrének külügyminiszterré történt kinevezése folytán megüresedett
alelnöki állásra megejtették a választást. 107
S £ r V k ö t 6 k , haskötők, fUzők legjobbak
ttölle kesztyűsnél, Klauzál tér 3. szám.

szavazat esett Bessenvev Zénóra, 42 HegjmegiKiss Pálra. Ezután áttértek

a kormányprogram vltáfára.
Peyer Károly volt a vita első szónoka.
— A Károlyi-kormány lemondása után —
mondotta — az egész ország felfigyelt és feszülten várta, hogy ki kap megbízást kormányalakításra. Gazdasági kérdések vannak
előtérben és ezért az az általános kívánság
merült fel, hogy gazdasági szakemberek kerüljenek a kormányra. Ennek dacára Gömbös
kinevezése nem volt meglepetés. Gömböst
már hosszabb idő óta tartogatták ijesztőnek:
ha nem viselitek jól magatokat, jön Gömbös.
Ahelyett, hogy gazdasági szakember került
volna a kormány élére, tábornok jött. A miniszterelnök eddigi magatartása azt mutatja,
hogy szuggerálni igyekszik a tömeget. Ezt a
célt szolgálta a rádiószózat és a TESz felvonulása is. Reméljük, hogy szabad lesz ezentúl a
felvonulás másoknak is.
— A miniszterelnök beszédének nagy részében a szocializmussal foglalkozott, — folytatta. Szocializmus van és lesz. Ezt a kérdést erőszakkal megoldani nem lehet. Mindenesetre
elvárjuk, hogy aki a kérdéshez hozzászól, ismerje lényegét. A miniszterelnök n*m bmeii.
A szociáldemokrácia nem osztálvuraIomra tör, hanem tllene küzd.
— Mi még sokat fogunk politizálni, ha n.^m
itt. másutt. A miniszterelnök ur a titkos vá
lasztójogot kilátásba helyezte, adós maradt
azonban azzal, hogy milyen lesz ez. Tudjuk,
hogy a miniszterelnök urnák van egy fascista
álláspont ja, az érdekképviseleti rendszer, ni.'y
szerint a titkosan választott képviselők mellett
érdekképviselők is ülnének a Házban és ig\
lehetne korrigálni az eredményt. Az ilyen par
lament álparlament lenne. A diktatúrának
vannak különböző fajtái. Az eddigi rendszerről is megmondtuk, hogv tulajdonképpen nem
egyéb titkos diktatúránál.
— A statárium megszüntetésével ne akarjon
a kormány külön érdemeket vindikálni magának. (Nagy zaj.) Gyávaság volt eddig is
fenntartani a statáriumot. Vártuk, mit mond
a miniszterelnök ur gazdasági téren. Sajiu;,
keveset mondott. A munkaticlküli segély n?m
destruál, de ha nem adnak segélyi. hol az
igért munka? Kíváncsian várjuk a 100 portos

