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most is ilyen árvának érzem magam. Arra gon-
dolnak most, hogy az egyetemi fakultasokat el-
veszik és kórházakat állítanak fel itt. Iparos-
ember vagyok, tudom mi a racionalizálás. Azt 
jelenti, hogy ha az embernek rosszul megy a 
sorsa, igyekszik megtakarításokat elérni. A Fe-
renc József Tudományegyetem a legpatinásabb 
kultúrintézmény, ennék áz egyetemnek majd-
nem kétannyi hallgatója van, mint más egye-
temnek. Ez azt mutatja, hogy 

l szegedi egyetem földrajzi hely-
zete a legszerencsésebb. 

r 
¡Vizsgáljuk, mit tenne a külföld, ha egy Szent-
györgyi professzorja lenne. Bizonyára fakultást 
állítanának fel neki, ehelyett nálunk fakultást 
visznek el, elviszik Szentgyörgyi professzor tan-
székét és elüldözik innen a világhírű tudóst. 

Pick Jenő ezután felolvasta E n d r e y vá-
sárhelyi polgármesterhelyetes levelet, melvet 
hozzáintézett A levél szerint 

Vásárhely is megmozdul a szegedi 
egyetem integritása érdekében és 
ugyancsak rendkívüli közgyűlésen 

fog a terv ellen tiltakozni. 

Dr. T ö r ő k Béla végül arra tett indítványt 
hogy a közgyűlés a határozati javaslatot küld-
je él valamennyi országgyűlési képviselőnek 
és felsőházi tagnak Az indítványt elfogadta a 
közgyűlés. 

Fél 7 óra volt, amikor a rendkívüli közgyű-
lést az elnöklő polgármester berekesztette. A 
közgyűlési tagok és a karzat közönsége az ülés 
után lelkesen megéljenezte a polgármestert. 

A" közgyűlés után az egyetemi hallgatók 35 
főből álló küldöttsége kereste fel hivatalában 
dr. S o m o g y i Szilveszter polgármestert, aki-
nek a diákság háláját és köszönetét tolmácsol-
ták, az egyetem integritása érdekében folyta-
tott küzdelméért. A polgármester meghatódva 
mondott köszönetet a küldöttségnek és a kö-
vetkező szavakkal búcsúzott a diákoktól: 

— Az egyetemet nem engedjük! 

A szegedi iparosok és kereskedők 
tiltakozása 

az egyetem megcsonkítása ellen 
A Szegedi Kereskedők Szövetsége és a sze-

gedi ipartestület nagytanácsa, illetve elöljáró-
sága legutóbb tartott ülésük határozata álap-
ján 2fl-én délelőtt 10 órakor a szegedi ipartes-
tület közgyűlési termében kereskedői, illetve 
iparos nagygyűlést tart, amikor is a szegedi 
kereskedők es iparosok ősszesége tiltakozik a 
szegedi egyetem megcsonkításának a terve 
ellen. 

Ugy az ipartestület, mint a Kereskedők Szö-
vetsegének elnöksége felhívja Szieged város ipa-
rosait és kereskedőit, hogy a tiltakozó gyűlésen 
teljes számmal jelenjenek meg, hogy már ez-
zel is tanúságot t-gyének arról a ragaszkodás-
ról és szeretetről, amellyel a szegedi egyetem 
iránt viseltetnek és hogy mily mélységesen 
fájlalnák Szeged város kereskedői és iparosai 
azt, ha az egyetem tervezett csonkítását vég-
rehajtanák. 

Monstre küldöttség megy 
Budapestre 

A Belvárosi Független Népkör pénteken este 
dr. vitéz G á r g y á n Imre elnöklcsével gyűlést 
tartott és elhatározta, hogy ezerta^u deputációt 
szervez. Felkéri dr. S o m o g y i Szilveszter 
polgármestert, hogy a küldöttségét vezesse fel 
Budapestre Gömbös minisztereinőkhöz és Hó-
ma n Kultuszminiszterhez. Szó van arról is, 
hogy a monstre küldöttség Budapesten tüntető 
felvonulást rendezne, táblákat vinne magával 
ezzel a felírással: , 

A szegedi egyetemet nem hagyjak 
megcsonkítani! 

helyi képviselői 
keres 

Szeged részére villamossági gyár. 
Nem szakmabeli cég részletes aján-
latát, „Bizományi raktár" jeligére, 
Blocknerhez, Budapest, IV. Város-
ház u. 10. B13 

í 
Páholy és zsöllye 

A. B E L V Á R O S I M O Z I B A 
husz százalék kedvezménnyel 

kapható a 
l c l a d ó lm 1 v a t a 1 á b a n . 

Rablógyilkos merénylet 
a vásárhelyi határban 
A tettes Szeged telé menekült 

( Délmagyarország munkatársát ói.) A vá-
sárhelyi rendőrség pénteken reggel jelentette 
a szegedi ügyészségnek, hogy az elmúlt éjsza-
ka veres rablómerénylet történt Vásárhely 
határában. Az esti órákban tanyájáról haza-
felé tartott Rózsa Nagy Sándor 61 esztendős 
gazdálkodó. A Szentesi-uton, az utmenti árok-
ból egy férfi ugrott eléje és felszólította, hogy 
adja át a pénzét. R. Nagy Sándor azt felelte, 
hogy nincs pénze, engedje őt útjára. Az isme-
retlen támadó erre nekiugrott, átfogta a tor-
kát és fojtogatni kezdte. Az idős gazdálkodó 
birokra kélt támadójával. Mindketten a föld-
re zuhantak és ott küzdöttek tovább. A rabló 
kezében egyszer csak kés villant img és a 
penge lecsapott Nagy Sándorra, A gazdát ha-
sán érte a szúrás és ennek hatása következ-
tében elvesztette eszméletét. Az ismeretlen 

férfi még egyszer beledöfte kését R . Nagy Sán-
dorba. azután kifosztotta áldozatát. 'Átkutatta 
az öreg gazda zsebét elszedte iratait pénz-
tárcáját, amelyben 6 pengő volt mindössze. 

Kis idő múlva a gazda n-agához tért és se-
gítségért kiabált A szomszéd tanyából siettek 
segítségére és bevitték a kórházba, ahol ismét 
elvesztette eszméletét Az orvosi vizsgálat meg -
állapította, hogy R. Nagy Sándor állapota 
rendkívül súlyos, életveszélyes. 

A rabló nyomtalanul eltűnt, valószínű, hogy 
Szeged felé vette útját A rendőrség rádió-
körözést adott ki ellene. A tettes szemelyleirá-
sa: 180 centiméter magas, rongyosra háj u, bé-
reskűlsejü, sovány férfi, aki napokon keresz-
tül ólálkodott az országutakon. A rendőrség 
körözése alapján a szegedi rendőrsP^^lberesi a 
rablógyilkos merénylőt. 

Gesztenyepüré S f í BfeiíSBS 

Boszorkánynak nézett 
összeszurkált egy asszonyt és egy rendőrt 

az álmából felzavart kocsma-vendég 
(Bajai tudósítónk telefonjelentése.) Véres ese-

mény színhelye volt az elmúlt éjszaka a Vá-
radi érsek-ut 21. szám alatt levő Hőnig-féle 
beszálló vendéglő udvara. A házban a vendég-
lősön kivül többen laknak, köztük Palkovics 
Mátyás szíjgyártó. Palkovicsné csütörtökön a 
késó esti órákig mosott Amikor egy ödör víz-
zel a hátsó udvar felé tartott, hirtelen egy férfi 
ugrott eléje. Az ismeretlen férfi hadonászva 
és kiabálva támadt az asszonyra: 

— Meg vagy te boszorkány, te akarod a pén-
zemet? Majd adok én nekedl — ¿s anélkül, 
hogy a megrémült Palkovicsné védekezni tu-
dott volna, a támadó földre teperte iz asszonyi 
és hatalmas zsebkésével összeszurkálta. 

Palkovicsnét elborította a vér, de nég volt 
annyi ereje, hogy segítség után kiáltson. A 
felvert házbeliek rendőri segítségért telefonál-
tak a közeli vasúti állomásra. Áz állomásról 
Sándor János főtörzsőrmester futólépésben 
érkezett meg, de ugyanakkor ott termett Kö-
nig Mihály rendőrőrmester is. A támadóról 
eközben kiderült, hogy Goretit Ferenc 47 éves 
felsőszentiváni gazdálkodóval azonos. Goretit 
nyitott késsel a rendőrökre támadt. 

— Boszorkányok vagytok li is, csak rendőr-
ruhába bujtatok — kiáltotta és nekirohanva a 
rendőröknek Sándor Jánost karján megsebe-
sítette. 

Hosszas küzdelem után sikerült csak Goretit 

Szőlőoltványok, szőlővesszők 
Szabó Flórián 

szőlöoltványtelepén, Gyöngyös. Kérjen árjegyzéket 

S e h o l olcsóbban! 
• M . m _ B • W á« ke l l ékek gazdag vü laszt íkban 

K i i ü l d PHILIPS é, STANDARD 
legújabb készítményei nálam kepható 

Szántó Sándor i X X f t 

Ferencet megfékezni. Megkötözve kMSrtéSk be 
a rendőrségre, ahol kihallgatása soráa kiderült, 
hogy ittas nem volt, csak valószínűleg üldözési 
mániában szenved. Elmondotta, hogy a Hő-
nig-féle vendéglőben töltötte az éjszakát és a 
vendéglős engedélyével az istállóba aouínt alud-
n i Alig, hogy elaludt, álmában boszorkányok 
támadtak rá és el akarták venni a pénzét. Me-
nekülni akart előlük, így került szjembe Palko-
vicsnéval, akit szintén boszorkánynak nézett. 

Palkovics Mátyásnét a kórházba «állítot-
ták, míg Goretit Ferencet kihallgatása után 
letartóztatták. 

Vadászfegyverrel 
lőtt az apjára egy 
kevermesi legény 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ke ver-
mesen a múlt hét elején Hevesi Károly fiatal 
legény vadászfegyveréből reálőtt édesapjára. 
A sörétek az idősebb Hevesi Károlyt súlyosan 
megsebezték, azonban nem ütöttek halálos 
sebet rajta, rövidesen felgyógyult. 

Hevesi Károly aznaip ha jnal felé tért haza a 
kocsmából. Odahaza édesapjáíval összeveszett 
és felkapta a vadászfegyvert Két lövést adott 
le és az egyik lövéssel tönkrezuzta á falra füg-
gesztett ingaórát. Édesapja kérlelte, hogy tegye 
le a fegyvert de a legény nem fogadott szót. 
Az öreg Hevesi erre elindult, hogy csendőröket 
hoz. A fia hirtelen újra megtöltötte a fegyvert 
és rálőtt az apjára. 

Hevesi Károly az ügyészségen ittassággal 
és véletlenséggel védekezett. Dr. Iltyés Tivadar 
ügyész most készítette el ellene a vizsgálati in-
dítványt, amelyben felmenő ágbeli rokonon 
elkövetett emberölés bűntettének kisírlcte cí-
mén kéri Hevesi Károly ellen a vizsgálat le-
folytatását 


