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Egyetemi zavargások 
Lembergben 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Lem-

bergből jelentik: A galíciai főváros teljesen j 
a vasárnapi egyetemi zavargások hatása alatt 
áll. A vasárnapi incidensek, amelyeknek során 
egy zsidó megölt egy nacionalistát, felizgatta 
a kedélyeket, ugy, hogy a hatóságok pogrom 
kitörésétől tartanak. Hétfőn az egyetemen nem 
volt előadás, a diákság az egész napot tüntetve 
az uccán töltötte. Egész nap zajos antisze-
mita tüntetések voltak, a diákság többször ösz-
szetüzött a rendőrséggel. 

Halálos iíélel Prágában 
(Budapesti tudósítónk tclejonjelentésc.) Prá-

gából Jelentik: Az esküdtszék kötéláltali halálra 
itélte Valek Anna asszonyt, aki megölte férjét 
azért, hogy a nyugdiját megszerezze, azután 
zavartalanul élhessen szeretőjével. A bíróság 
Ítéletét a hallgatóság helyesléssel foeadta. 

Az Ínségesek 
és a kilakoltatások 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi munkanélküliek legsúlyosabb és minden 
elsején, vagy lakfcérnegyedkor megujuló problé-
mája a lakbérkérdés. A kereset nélkül tengődő 
családok ezrei képtelenek arra, hogy eleget te-
gyenek lakbérfizetési kötelezettségeiknek és Így 
minden pillanatban ott függ a fejük fölött a 
kilakol tatás veszedelme. 

Érdeklődtünk a népjó'.é 1 ügyosztályban, hogy 
• novemberi lakbérnegyed milyen kompliká-
ciókat okozott az Ínségesek táborában, mert 
rengeteg kllakoltatás történt. a fizetni nem tudó 
munkanélküli családok egész tömege került ki 
ive uccára. 

A népjóléti ügyosztályban elmondották, hogy 
naponta tizével, húszával felentkeztek az ínsé-
gesek lakbérsegélyért. A kiosztott gyorssegé-
lyek legnagyobb részét lakbérsegély cimén utal-
ták ki azoknak, a'rik ellen kilakoltatási eljárás 
Indult meg, vagy akiket jogerős birói Ítélet 
alapján kilakoltattak az uccára. Az ügyosztály 
tizenöt-husz kilakoltatott család számára ke-
resett u] lakást és fizette ki az első hónapra 
esedékes lakbért, hasonlóképen husz olyan csa-
ládot helyezett el, amely ellen szintén a lak-
bérhátra'.ék miatt már folyamatban volt a ki-
lakoltatási eljárás. A munkaképes munkanél-
külieknek a lakbérsegélyekért is meg kell dol-
gozniuk. 

— A legnagyobb baj az — mondották a 
népjólti ügyosztályban —, hogy a háztulajdo-
nosok nem szivesen adnak ki lakást olyan 
családoknak, amelyekről tudják, hogy előbbi 
lakásukból lakbérnemfizetés miatt birói uton 
kerültek ki az uccára, különösen akkor idegen-
kednek a lakás kiadásától, ha sok a gyerek a 
családban. Ez a népjóléti ügyosztály munká-
ját nagyon megnehezíti, mert a kilakoltatott 
családokat valahol el kell helyezni, a városi 
szükséglakások pedig már régen megteltek. 

S s s é c f i e n y i M o s i 

Keddtől, november hó 29-étöl 

Az évad legnagyobb sikere!!! 

LIane fiaid é3 
Gusíav Fröhlich 

I n líiiti, ti isii 1 
Énekes, zenés vígjáték 10 felvonásban. 

Hendezle: 

Z»no: 

RÓBERT STOLZ 
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A szegedi diákok 
hétfőn délelőtt felvonultak az egyetem elé 
és memorandumot adtak át a rektornak 

„Az Ifjúság távol tarifa magái minden »ltroctiástél és rendzavarástól" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi egyetem diáksága — amint azt a Dél-
maggarország vasárnapi száma jebzte — hét-
főn délben memorandumot nyújtott át dr. 
Schmidt Henrik rektornak, amelyben a nume-
rus clausus szigorú betartását követelik. 

A memorandum átadása előtt 

a baflfirsl szövetségek taglal 
zári sorokban felvonullak az 
egyelem Dugonics-téri kapuja 

elé. 

A felvonulást megelőzőleg nagyszabású rend-
őri készültség helyezkedett el a Kárász-uccábaii, 
a Dugonics-téren és a térre torkoló uccákban. 
A Kárász-ucca és a Kölcsey-ucca keresztezésé, 
nél kerékpáros rendőrök vontak kordont, a 
kocsiközlekedést a Dugonics-tér irányában be-
szüntették és a gyalogosokat is csak megfelelő 
igazolás után engedték áthaladni. A többi 
egyetemi épület előtt is intézkedés történt az 
ucca rendjének biztosítására. A városi bérház 
udvarán nagyobb kerékpáros és gyalogos 
rendőrcsapat állt készenlétben. Az eeyetemi 
intézetekben 

délelőtt 11 órakor az előadáso-
kat beszüntették. 

Reggel az előadások megkezdése előtt a hall-
gatók között az alábbi szövegű 

röpcédulákat 

osztogatták: 

>Az egyetemes magyar diákság ma dél-
ben adja át memorandumát az ország va-
lamennyi egyeteme és főisko'ája Rekto-
rának. Ez a kiáltvány a keresztény magyar 
ifjúság létérdekét tartalmazza, ezért az 
egész ország becsületes keresztény iffusága 
e napon 11—1 óra között nem Jelenik 
meg az előadásokon annak kifejezéseül, 
hogy e nagyfontosságú tényben mindegyi-
künk egymással egymásért egyetért. Az 
ügy komolysága megköveteli, hogy min-
den egyetemi polgár testvérünk a legki-
sebb rendzavarástól Is férfias fegyelem-
mel tartózkodjék.« 

A rőpcédulát »Csonkamagyarország egyetemi 
és főiskolai Ifjúságának összessége nevében« 
a Magyar Nemzeti Diákszövetség irta alá. 

A diákság a felhívásnak megfelelően 11 óra-

kor eltávozott az előadásokról és a központi 

•egyetem mögött gyülekezett. Mintegy 350—400 
egyetemi hallgató gyűlt össze, akik negved-

tizenkettőkor négyes sorokba zárkózva meg-

indultak az egyetem főbejárata felé. A diákság 

küldöttsége féltizenkettőkor jelentkezett 

a rektor elöli , 

akinek Muraközy Boldizsár joghallgató adta 

át a szegediek memorandumát. 

Dr. Schmidt Henrik rektor a küldöttség fo-
gadása után megjelent a falvonult csoportok 
előtt és a következő beszédet intézte az egye-
temi hallgatókhoz: 

— Kedves bajtársak! Az Ifjúság veze-
tőitől átvettem a memorandumukat és azt 
fel fogom terjeszteni a kultuszminiszter 
úrhoz. Nagyon helyesnek tartom, hogy cél-
jaikat és törekvéseiket nem rendzavarással, 
Idegeskedéssel és rendetlenkedéssel, hanem 

nyugodt, megfontolt és méltóságteljes mó-
don, törvényes uton Igyekeznek megvalósí-
tani. Az ifjúságot nyugodt és müveit Ifjak-
hoz illő magatartásáért a legnagyobb di-
cséret illeti. Most csak azon reményemnek 
akarok még kifejezést adni, hogy ezentúl 
is ezen a helyes uton fognak megmaradni. 
Soraik előtt végig fogok menni és aztán 
azt kérem, hogy térjenek vissza nyugodt 
munkájukhoz, folytassák tanulmányaikat 
odaadással és szorgalommal. 

A diákok megéljenezték a rektort, akt azután 
a szakaszok előtt ellépett Tizenkét óra után 
a diákok újból négyes sorokba fejlődtek és 

a Dugonics-térről elvonullak, 

majd a teret elhagyva szétoszoltak. 
A felvonulás után 

dr. Schmidt Henrik 
rektor fogadta a Délmagyarország munkatársát, 
akinek a következőket mondta: 

— Az ifjúság küldöttel memorandumot nyúj-
tottak át nekem és arra kértek, hogy azt a kul-
tuszminiszternek terjesszem fel. Az ifjúság ve-
zetői kijelentették, garantálják, hogy az egye-
temen rendzavarás nem lesz és már a dél-

utáni órákban megjelennek az előadásokon, 
hogy nyugalomban és békében folytathassák 
munkájukat. Kijelentettem a küldöttségnek, he-
lyesnek tartom, hogy békés eszközökkel és nem 
rendzavarással akarják céljalkat megvalósí-
tani, de hangsúlyoztam ¿lőttük azt, hogy ennek 
csakis a törvényes keretek között szabad meg-
történnie. 

A rektor annak a meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a szegedi egyetem diáksága 
teljes tudatában van a helyzet komolyságának 
és távol tartja magát minden rendzavarástól. 

A Délmagyarország munkatársa beszélt Mu-
raközy Boídizsár joghallgatóval, aki ezeket 
mondotta: 

— Ki kell jelentenem, hogy a mai felvonulást 
nem a bajtársi szövetségek, hanem az Ifju&'-g 
összereje rendezte, még pedig tökéletes rend-
ben és fegyelemben. Az ország négy egyetemén 
ugyanabban az óráb.in nyújtották át az egyező 
szövegű memorandumot, amelyben az 1920. és 
1«25. évi, a numerus claususra vonatkozó tör-
vény szigorú betartását, a törvény módosító 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését, to-

Elöadások vasárnapon 3, .r>, 7, 9, 
. hótközn.npon 5, 7, 0 ¿rakor. 

I fp cs es ic 
fizikai munkásnak is joga van szórakozni. Manapság leg-
olcsóbban a rádió szórakoztat. J ó rádióra ma már minden-
kinek szüksége van. Próbálja meg a 2+1 lámpás, 7016-os 
Orion rádiót. 
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