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Heves diáktüntetés Budapesten 
Bleyer Jakab ellen 

Budapest, május 16. Bleyer Jakab, a buda-
pesti tudományegyetem német irodalmi pro-
fesszorának mult heti ismeretes parlamenti 
felszólalása kedden délelőtt szenvedélyes tün-
tetést váltott ki az egyetemen. A különböző fa-
kultások diákságából alakult deputáció kedden 
délelőtt dr. Németh bölcsészkari dékán előtt 
az egyetemi diákság tiltakozását fejezték ki Ble-
yer magatartása miatt, majd a lépcsőházban 
elénekelték a Szózatot. Megtudva, hogy a pro-
fesszor külföldön tartózkodik, szobája elé vo-
nultak, 

névtábláját összetörték, majd zápto-
jással és büzbombákkal dobálták meg 

az ajtaját. 

Innen körülbelül 4—500 főnyi tömeg a Mik-
száth Kálmán-térre vonult, ahol a 4. számú 
házban lakik Bleyer Jakab. A Szózat, majd a 
Himnusz eléneklése után 

záptojásokkal kezdték bombázni az épü-
letet. 

Egy négy-öt főnyi csoport ekkor éljenezni 
kezdte Bleyert, mire a tömeg a jelenlévő rend-
őrök beavatkozása ellenére megverte az éljen-
zöket. Mint később kiderült, a német diákszö-
vetség tagjai voltak az ellentüntetök. Bleyer 
Ferenc műegyetemi hallgató — Bleyer Jakab 
fia — társaságában. Az ellentüntetők a rend-
őrök fedezete mellett bemenekültek a házba. 

Közben megérkezett a rendőrségi riadóautó 
és szétoszlatták a tüntetőket. A német diákszö-
vetség tagjainak segítségével ötven diákot állí-
tottak elő. Az egyetemi ifjúság memorandu-
mot szándékozik az egyetemi hatóságokhoz be-
nyújtani, amelyben tiltakozik Bleyer parla-
menti magatartása ellen és katedrájáról való 
távozását követeli. 

Hiráis. 
V) Szerda. Rém. kath. Paskál hv. Prot. 
rns/M. t • p a s k á l A n ap ke i 4 6 r a 22 perckor, 
nyugszik 7 óra 32 perckor. 

8omngyi-kön.vvtár '-öznapokon délelőtt ** töl 
1-fg, délután 4-től 7-lg, a Városi Múzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tfi' fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31. (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
I, (telefon 1846, Selraeczi Béla Somogyitelep IX. 
u 489, (telefon 3425). 

15 hónapi börtönre 
és 80.009 penaíí megfizetésére 

Ítélték Heideiberg Györgyöt 
Budapest, május 16. A Heidelberg-bűnper-

ben kedden esté 7 órakor hirdetett ítéletet a 
bíróság. A bíróság S c h n ü r m a c h e r Lipót-
né kivételével bűnösnek mondta ki az összes 
vádlottakat fizetési eszközzel elkövetett vissza-
élés bűntettében, illetve vétségében, Heideiberg 
Györgyöt 1 évi és 3 hónapi börtönre, Schnür-
macher Lipótot 1 évi börtönre, Obláth Leót 6 
hónapi börtönre, Gara Pált és Schnürmacher 
Pált 2—2 hónapi fogházra Ítélte. Heideiberg 
Györgyöt ezenkívül 80.000 pengő vagyoni elég-
tétel megfizetésére kötelezte a biróság. 

— Megnyitották a Petőfi Sándor-sugárot 
külső szakászát. A kövezési munkálatok gyors 
ütemben haladnak a Petőfi Sándor-sugáruton. 
A sugárutnak a Nagykörút és a Faragó-ucca 
közötti szakaszát, amelyen teljesen elkészült az 
uj burkolat, kedden már át is adták a forga-
lomnak. Rövid időn belül elkészül a sugárut 
másik szakaszán is az uj burkolat. 

— A Dugonics Társasá* közgyűlése. A Dugonics 
•Társaság május 21-én délelőtt 11 órakor a városi 
muzeum olvasótermében rendes közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári je-
lentés. 3. Zárószámadás letárgyalása és a költség-
vetés megállapítása, 4. Tisztújítás, 5. Rendes és 
vidéki tagok választása. 

— Fokozzák a Tiszapart világítását. A kö-
zönség köréből sok panasz hangzott el az utób-
bi időben a Tiszapart gyönge megvilágítása 
miatt. Dr. P á 1 f v József polgármesterhelyet-
tes a napokban felhívta a gázgyárat, hogy sze-
reltessen föl erősebb égőket a tiszaparti lám-
pákra. A gázgyár igazgatósága most bejelen-
tette a városnak, hogy a régi rendszerű gáz-
égőket rövidesen lénvegesen erősebb fényű 
gombaégőkkel cseréli ki. 

— Fellebbezés a hidvám-határozat ellen. A 
legutóbbi közgyűlés — mint ismeretes —, 
M o l d v á n Lajos indítványa alapján foglal-
kozott a hidvámrendszer reformjának a kér-
désével, de a kisgyűlés javaslatára napirendre 
tért az indítvány fölött. Moldván indítványá-
nak az volt a lényege, hogy a város szabadítsa 
fel a hidat a szegedi jármüvek számára, a hid-
vámellenőrzést bizza a szőregi vámházra, Így 
minden Tiszántúlról jövő jármű után beszed-
heti a vámot. Az indítványozott rendszer be-
vezetése esetén feleslegessé válik a hídon való 
vámellenőrzés. A közgyűlés azzal tért napirend-
re az indítvány felett, hogy az ajánlott rend-
szer az ellenőrzés bizonytalansága miatt nem 
vezethető be. Moldván Lajos most megfel-
lebbezte a belügyminiszterhez a közgyűlés ha-
tározatát. Fellebbezésében kimutatja, hogy a 
közgyűlés egyetlen érve sem helytálló, 
mert az általa javasolt rendszer egy-
általában nem nehezítené meg az ellenőrzést, 
sőt, könnyebbé és biztosabbá tenné. De azzal 
a haszonnal is járna, hogy a város csökkent-
hetné a vámőrszemélyzet létszámát és bérbe-
adhatná a hídfőkben levő helyiségeket. Felleb-
bezésében kimutatja Moldván, hogy a jelenlegi 
vámrendszer milyen súlyos károkat okoz Új-
szegednek, a horribilis hidvám elriasztja a 
szegedi közönséget attól, hogy taxin menjen 
át Újszegedre és ott hosszabb időt töltsön. Hi-
vatkozik fellebbezésében a Délmagyarország 
több cikkére, amelyekben kimutattuk, hogy a 
közúti hidat éppen olvan közutnak kdlene te-
kinteni, mint a város bármelyik uccáját, mél-
tánvtalan tehát, ha a hídon való közlekedésért 
külön vámot szed a város. Moldván arra kéri a 
belügyminisztert, hogy oldja fel a közgyűlés 
határozatát és kötelezze a várost, hogy az in-
dítványt újból fontolja meg. 

— A Délibáb nj száma, gazdag tartalommal je-
Jent meg, pompás rádióműsorokat, filmrovatot és 
rejtvényeket, valamint egyfelvonásos színdarabot, 
regényt és 120 képet közöl. 
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20 értékes tárgyat 
osztunk ki köztük december 17-én. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az Azori szigeteken 765 mm és a Sarkvidéken 775 
mm, a minimum Poroszországon és Bulgárián 755 
mm. Jelentősebb csapadék Németországban és 
a Balkánon hullott. Középeurópa még változékony, 
hűvös. Franciaországban már melegebb és derül-
tebb az idő. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 14.6 C, 
a legalacsonyabb 8.1 C. A barometer adata null-
fekra és tengerszintre redukálva reggel 760.7 mm, 
este 761.6 ram. A levegő páratartalma reggel 89, 
délben 70 százalék. A szél Iránya északnyugati, 
illetve északkeleti, erőssége 2—3. A lehullott csa-
padék mennyisége 1.3. mm. 

Idő jóslat a Délvidékre: Változékony, átmeneti-
leg javuló idő, éjjel érzékeny lehűléssel. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
Változékony és még szeles idő, futó záporesők, 
főleg az ország északi részein, a hőmérsékleti vi-
szonyok csak kevéssé javulnak. 

— Rendőrség elleni izgatásért 40 pengő pénz. 
büntetés. F e l e d i János gyulai gazdálkodó a 
mult év decemberében egy uccai vitáha avat-
kozott és a vitatkozókat aiTa biztatta, hogy nc 
fogadjanak szót a rendőrnek, ne hagyják ma-
gukat, mert „ezek már úgysem lesznek sokáig" 
— mondotta. Kedden a szegedi törvényszék elé 
állították rendőrség elleni izgatással vádoltan. 
Azzal védekezett, hogy részeg volt és semmire « 
sem emlékszik. A bíróság jogerősen 40 pengő-
re itclte. 

— Fabinyi miniszter az ipari vásár megnyi-
tásán. Mint jelentettük, a szegedi ipari vásárt 
május 27-én Fabinyi Tihamér kereskedelem-
ügyi miniszter nyitja meg. Ebből az alkalom-
ból az ipartestület ebédet rendez a miniszter 
tiszteletére. Felkéri az ipartestület mindazokat, 
akik az ujszegedi vigadóban rendezendő ebé-
den részt kívánnak venni, hogy szándékukat 
a szegedi ipari vásár irodájában (ipartestület, 
Horváth Mihály-ucea 3., telefon 14—151 beje-
lenteni szíveskedjenek. 

— Az Egyetem Barátai Egyesületének termé-
szettudományi szakos»tálya évi közgyűlését 19-én 
délután fél öt órakor, illetőleg a megjelentek szá-
mára való tekintet nélkül ugyanaznap háromne-
gyed ötkor tartja a II. számú vegytani intézet tan-
termében a Templom-téren. A közgyűlés tárgyso-
rozata: 1. Titkári Jelentés, 2. Felterjesztés a köz-
igazgatási hatóságokhoz a védendő területek 
ügyében. 3. Az uj tisztikar és a választmány meg-
választása, 4. Esetleges indítványok. 

— Faszedés az erdőben. Budapestről jelen-
tik: Csepelen a Király-erdőben T u r ó c z y Pál 
erdőőr tettenérte S c h e i 1 e r Péter napszá-
most, aki fát szedett. Turóczy puskáját a nap-
számos felé fordította, a fegyver elsült és 
Scheiler fejét szétroncsolta. Haldokolva szállí-
tották kórházba. 

— Az egyetemi füvészkert. Az Egyetem Bará-
tai Egyesülete természettudományi szakosztálya 
értesiti tagjait és az érdeklődőket, hogy szaküíé-
sét 17-én délután őt órakor tartja meg az njszegedi 
egyetemi füvészkertben. A szakülésen bemutatják 
az egyetemi füvészkertet. Gyülekezés egynegyed 
és félőt közt az ujszegedi hidfő vámházánál, ahon-
nét indulás pontosan félőt órakor. 

Királyi szórakozás 
V. Ferdinándot, aki a trönröl valő lemondása 

után még meglehetősen sokáig élt, prágai magá-
nyában ingerlékennyé tette a betegsége. (1875. ju-
níus 29-én halt meg.) Az Is ingerelte, ha minden 
szavát ráhagyták, amiért közvetlen környezetének 
rendszerint kijárt a nyakleves. Ebben az a kisérő-
Je részesült a legbővebben, aki szemközt ült vele 
kikocsikázásaikor. Felemlitésre érdemes, hogy a 
pofozkodást orvosi rendelet ajánlta a skartba tett 
uralkodónak, mert ettől várták a kedélyállapota 
megnyugovását. 

A kisérők megsokallották ezt a gyönyörű-
séget s megkérték az udvari orvost, hogy legyen 
néha ő a sétapartnere Ferdinándnak. A doktor 
ügyelt is betegére s valahányszor a máskülönben 
szelid ember sejtelmesen felemelte a kezét, hirte-
len megfogta azt s vizsgálni kezdte a pulzusát 

Egyszer a nagy kőhidra ér a koosi s azt mond-
ja Ferdinánd: 

— Eressze el, doktor, a kezemet 
— Minek, felség? 
— Nem látja, hogy Nepomuki Szent János szob-

rához közeledünk? Köszönnöm kell. 
Az orvos erre csakugyan eleresztette a beteg 

király kezét. Abban a pillanatban ott is volt az 
arcán a sokat kerülgetett kitüntetés. 


