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Habsburg-ellenes 
diáktüntetés Budapesten 

Záptolások és kavicsostrom a Vigadó előtt 
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Hét-

főn este a Viaadó előtt Habsburgellenes diák-
tüntetések voltak. A Vigadóban a legitimisták 
ünnepi vacsorára ültek össze abból az alkalom-
ból, hogy hétfőn volt Ottó 21 -ik születésnapja. 
Az egyetemi ifjúság egyrésze elhatározta, hogy 
tüntetni fog a Habsburgok ellen Az Erzsébet-
téren gyülekeztek a diákok, itt azonban a rend-
őrség szétszórta őket ugy, hogy csoportokban 
vonultak a Vigadó elé. Az épület előtt Ottót és 
a Habsburgokat pfujozták, majd a vacsorára 
Ajkezők autóit záptojásokkal és kavicsokkal 
dobálták meg. Néhány kavics a Vigadó egy-
két ablakát is bezúzta. 

A tüntetők közül néhányan bejutottak a Vi-
gadó épületébe is és megkísérelték a nagyterem-
be való bejutást, amiben azonban a rendező-
ség, majd a rendőrség megakadályozta őket. A 
többizben szétszórt diákok az Ottó-vacsora be-
fejezése után ismét tüntettek és kavicsokkal 
dobálták meg a távozók autóit, majd egy bábut 
függesztettek fel az egyik lámpavasra. Á bábun 
ez a szó állt: 

„Achisztid". 

Később a Hungária előtt is volt kisebb rend-
zavarás, a rendőrség erélyes fellépése azonban 
néhány perc alatt szétszórta a diákokat és hely-
reállította a rendet. 

délelőtt 
tüntetést rendeztek az egyetemen 

Eltávolították a dó vallású hallgatókat. — Htngos fe'enetek a 
Szukováth-téren. Dr. Széki Tibor rektor: „Elitélem a tüntetési, mert 

egyetemünk jóhírnevének nagyon árt" 

Kedden numerus-clausus-gyGlés! tartanak a bölcsészeti kar nagy előadótermében 

(A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn 
délelőtt tüntettek a szegedi egyetemen. Nem-
sokkal a déli órák előtt mintegy száz főből 
álló egyetemi diákcsoport, nagyobbára első-
éves jogász, a Kossuth La jos-sugáruton levó 

anatómiai intézet elé vonult 

és a régi módon, lármásan tüntetett a zsidó-
vallásu hallgatók ellen és a numerus clausus 
mellett. Az anatómiai intézet kapuját a tünte-
tés hírére bezárták, diákcsoportok dörömbölni 
kezdtek az ajtón és hangosan követelte, hogy 
engedjék be őket az intézetbe. 

Dr. Széki Tibor rektor 

épen tanításon volt elfoglalva a vegytani inté-
zetben, de amikor meghallotta, hogy az ana-
tómián mi történik, azonnal a Kossuth Lajos-
sugárutra sietett. Az anatómiai intézet előtt 
ekkor már kettőszázra növekedett a tüntetők 
száma, akiktől a rektor megkérdezte: mit 
akarnak? 

— Azt, hogy a zsidó hallgatók hagyják el 
az egyetemet! felelték rá a tüntetők. 

A rektor erre kijelentette, hogy távozásra 
szólítja fel a zsidó vallású hallgatókat, ha a 
a diákok megígérik, hogy nem tüntetnek to-
vább és csendben szétoszlanak. A diákok erre 
Ígéretet tettek és ekkor a rektor sorjában fel-
kereste az anatómiai intézet előadótermeit és 
felhívta a zsidóvallásu hallgatókat, hogy tá-
vozzanak el az épületből. A diákok a rektor 
felhívásának szónéJkül eleget tettek és a folyo-
són felsorakozott csoport sorfala között kivo-
nultak az intézetből. Közben sürün kiabálták 
feléjük: 

— Pfuj zsidók 1 Le a zsidókkall Éljen a nu-

Ma Jáfs l'< 

Széchenyi Mozi 
A Metró Filmpalota világszenzációja: 

II fehér apáca 
Áz örökké élő romantika legszebb 

románca. Főszerenlők: 

Helen Hayes, Clark Gable, Lewis Stoue 

merus clausus! 
A tüntetők ezután több csoportra oszoltak es 

a Szukováthy-téren lévő bölcsé- h 

szeti fakultásra vonultak. 

Itt hangosabb jelenetek játszódtak le. Elő-
ször dr. Schmidt Henrik dékán intette nyu-
galomra és a rend szigorú betartására a tün-
tetőket, akik a zsidó vallású hallgatók eltávo-
lítását követelték. A hangos jelenetek megis-
métlődtek, egy hallgatót megrugdostak és erő-
szakkal távolították el az egyetem épületéből. 
Dr. Buday professzor két hallgatót a saját szo-
bájába hivott be, hogy elkerüljék a tüntetők 
csoportját. 

Negyedóra multán már innen jelentették dr. 
Széki rektornak, hogy a diákság itt is tünte-
tésre készül. A rektor pár perccel később a Szu-
kováthy-téri intézetben is megjelent és fel-
szólította a tüntetőket, hogy Ígéretükhöz hiven 
vonuljanak nyugodtan haza. Kijelentette a 
rektor, hogy a zsidóvallásu hallgatókat nem 
hivja fel távozásra, mert a tüntetők nem tar-
tották be ígéretüket és nem hagyták abba a 
tüntetést. A bölcsészeti fakultáson az előadások 
a tüntetés hirére is tovább folytak. 

A tüntetők egy csoportja ezután 

a központi egyetem épületébe 

nyomult be, másik része pedig a Templom-
térre ment és a kémiai intézetekben követelte 
a zsidóvalásu hallgatók eltávolítását Ekkor 
már félegy óra elmúlt és a kémiai intézetben 
megszűnt már a tanitás, csupán a laboratóriu-
mokban dolgoztak néhányan. A tüntetés hirére 
innen felszólítás nélkül eltávoztak a zsidóval-
lásu egyetemi hallgatók. Az egyetemi könyvtár 
előtt is megismétlődött pár perccel később a 
tüntetés, a diákok egy csoportja felszólította a 
zsidó egyetemi hallgatókat, hogy azonnal 
hagyták el a könyvtár helyiségét. A diákok, 
köztük több diákieánv is, a felszólításnak szót-
lanul eleget tettek Közbén a folvosón helvez-
kedtek el a tüntetők, akik a könyvtárból kijövő 
hallgatókat hangos „pfujozással" fogadták és 
harsányan éljenezték a numerus clausust. Egy 
óra elmúlt, amikor a tüntetések befejeződtek 
és elcsendesedett az egyetem környéke. 

Dr. S z é k i Tibor rektor a tüntetésekkel kap-
csolatban nyilatkozott a „Délmagyarország" 
munkatársának. 

A rektor nyilatkozatában 

a következőket mondotta: 

— Elitélem a tüntetésnek" ezt a formáját, 
ir.crí c^yetemü::!; ¿¿hírnevének nagyon árL 
Már napokkal előbb tudomásomra jutott, hogy 
a debreceni és a budapesti egyetemen történt 
tüntetések után, szolidaritásból Szegeden is 
tüntetni fognak a numerus clausus mellett. Ak-
kor felhívtam a bajtársi egyesületek vezetőit, 
hassanak oda, hogy a szegedi egyetemünkön 
ne legyen tüntetés. A baitársi egyesületek ezt 
megígérték és megállapítottam, nogy a hétfő 
délelőtti tüntetéstől valóban távol is tartották 
magukat. 

— A tüntetésben főkép elsőéves jogászok vet-
tek részt, észrevettem azonban köztük elve-
gyülve néhány bajtársat is, akik, hogy fel ne 
tűnjenek, sapkájukat a kabátjuk alá dugták. 
Én azonban felismertem őket és már át is ír-
tam a bajtársi egyesületekhez, nyomozzák ki, 
kik vettek részt tagjaik közül a tüntetésben, 
hogy a megtorló eljárást velük szemben fo-
lyamatba tehessem. 

— A diákok képviselői kijelentették előttem 
már előzetesen, hogy a tüntetéstől tartózkod-
nak, csak azt kérik, hogy 

naggyülést 

hívhassanak Össze és ezen a numerus clausus 
ügyével foglalkozhassanak.A nagygyűlésre meg-
adtam az engedélyt azzal a feltétellel, hogy 
ezzel befejeződik a numerus clausus melletti 
demonstráció és szerdától kezdve ismét zavar-
talanul folytatódhat a tanitás az egyetemen. A" 
naggyülést kedden délelőtt 11 órakor tartják 
meg az egyetemi hallgatók a Szukováthy-téri 
bölcsészeti kar nagy előadótermében, ezért 
már 

délelőtt 10 órától szüneteim 

a tanitás az egyetemen. 
fog 

•— X naggyülés — amelyen én is résztveszeK 
— információm szerint elhatározza, hogy fel-) 
iratban kéri a kultuszminisztert a régi nume-t 
rus clausus visszaállitására. Mivel ezt már a 
debreceni egyetemen, valamint a műegyete-
men is engedélyezték, hozzájárultam ahhoz, 
hogy a szegedi egyetem ifjúsága is szolidari-' 
táshól kérje a numerus clausus eredeti vissza^ 
állítását. 

Kijelentette még a rektor, hogy 

a további tüntetésnek' elejét veszi 

és azon lesz mindenképpen, hogy szerdától 
kezdve nyugodt mederben tovább folyhasson 
a rendes tanitás. 

A déli órákban megjelent a rektornál a 
MIEFHOE veztősége és dr. Pálfy Miklós elnök 
kérte a rektort, hogy biztosítsa a tanulás sza-
badságát minden rendbontó törekvésekkel 
szemben. Széki rektor kijelentette, hogy min-> 
dent elkövet a rend és a nyugodit munka biz-
tosítására, meg van győződve arról, hogy szer-
dán már teljes rend lesz az egyetemen. A rek-
tor gondoskodott arról, hogy addig, amig az 
összes hallgatók nem vehetnek részt az elő-
adásokon, katalógust sehol se olvassanak. 

II szesvári rablógyilkosok 
a vizsgálóbíró előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
bat este óta a szegvári kettős gyilkosság tette-
sei: Juhász-Farkas József és Nagy Imre a sze-
gedi ügyészség fogházának lakói. A két fiatal 
legény meglehetősen nyugodtan viselkednek a 
fogházban, ahol egymástól elkülönítve helyez-
ték el őket. Hétfőn reggel Zombory János vizs-
gálóbíró megkezdte a rablógyilkosok kihall-
gatását. A vizsgálóbírói kihallgatás több óráig 
tartott, Juhász-Farkas Józsefet és Nagy Imrét 
a legkisebb részletre kiterjedőleg kihallgatta a 
vizsgálóbíró. A kihallgatást Zombory vizsgáló-
bíró kedden folytatja. 

Nyakkendőkéi 
PollAk Teítvéreknél. 118 


