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(Jccai tüntetésekkel, 
verekedésekkel és igazoltatásokkal 

folytatódtak a budapesti e » y a ? 2 m s e s e m é n y e k 

39 tüntető diákot előállítottak a rendőrségre 
Budapest, november 28. Az egyetemi hallga-

tók hétfői tüntetése után viszonylag csend ural-
kodik Budapesten. A tudományegyetem fakul-
tásai zárva vannak, a bejáratok előtt rendőrök 
állnak: az egyetemi altisztek csak azokat en-
gedik be, akiknek hivatalos dolguk van az 
egyetemen, a diákok nem mehetnek be az 
épületekbe. Kedden délelőtt az egyetem könyv-
tarát is bezárták. A délelőtti órákban nem tör-
tént incidens, délben azonban jelentették a fő-
kapitányságnak, hogy 

a Ferenc József-rakparton mint-
egy háromszáz egyetemi hallgató 

verődött össze. 

Azonnal erős rendőri készültség vonult ki, hogy 
a rendzavarásokat megakadályozza. Volt ki-
sebb tüntetés az Egyetem-téren is, ahol egy 
kisebb diákcsoport a Himnusz eléneklésével 
tüntetett, de azután rendben szétoszlott. 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, 
akit a kormányzó a külföldön tartózkodó mi-
niszterelnök hclyettesitésével bizott meg, ked-
d«n érkezeti Budapestre. Az egyetemi tünteté-
sekről kijelentette, hogy rendészeti szempont-
161 semmiféle aggodalomra nincsen ok és bi-
z k benne, hogy az egyetem a saját hatásköré-
l en elintézi a diáksáa üauét Megállapította a 
I liniszter, hogy 

az eguetem autonómiája nem szén* 
vedett sérelmet, 

litert hétfőn a rendőrség az autonómia illeté-
J/es tényezőinek felkérésére nyomultak be az 
egyetem épületébe, hogy ott helyreállítsák a 
"eridet 

Nyilatkozott Hóman BáJint kultuszminisz-
ter is. Meggyőződése szerint a most következő 
hét, amely alatt az egyetem kapui zárva ma-
radnak, meghozza a kivánt nyugalmat az 
egyetemi if júság körében, amelynek sa ját ér-
deke a nyugalom és a rend biztosítása, mert 
- tüntetések folytatásával könnyen az egyetem 
további bezárását provokálhatták ki. Sajnálja 
a kultuszminiszter, hogy az egyetem hatósá-
ga nem érzett elegendő erőt önmagában a 
rend helyreállítására és legjobb meggyőződése 
szerint kénytelen volt a rendőrség segítségét 
igénybevenni. Beméli a miniszter, hogy többé 
nem kerül hasonló kénvszerhelvzetbe az egye-
tem hatósága. Kijelentette végül, bogv 

sziaoru vizsgálat folyik, kik azok 
a külső elemek. akik állandóan iz-

gatják az ifjúságot. 

Érdekesen nyilatkozott a hétfői tüntetésről, 
általában az egyetemi hallgatóság körében 
urilk'idó izgalom okairól dr. Angyal Pál, a bu-
dapesti tudományegyetem rektora. Kijelentet-
te, hogy az egyetem a legszigorúbban végre-
hajtja a numerus clausus törvényét, a zsirló-
vallásu hallgatókat a törvénvben megállapított 
arányszám keretei között veszi csak fel. A 
helvzet azonban az hogy a felsőbb évfolya-
mokban az aránvszám megváltozik, még periig 
azért, mert a vidékről beiratkozott kereszténv 
hallgatók közül igen sokan elmaradnak, nem 
bírják a Pesten való tanulás költségeit, ezzel 
szemben a 7«Móvs»nS«n h^W^tAV nem ma-

radnak magukra, támogatják őket A keresz-
ténytársadalom nem tanusit ilyen megértést 
saját ifjúságával szemben — mondotta a rek-
tor. — Kijelentette végül a rektor, hogy a kul-
tuszminiszter minden panaszt orvosolni kiván, 
ki akarja elégíteni a keresztény diákság igé-
nyeit, de biztosítani kívánja a zsidó diákok 
tanszabadságát is. 

A műegyetemen röpcédulákat osztogattak, 
amelyekben a zsidók bojkottálására szólították 
fel a diákságot 

Tüntető csoportot 

jelentek meg a Király-ucca, a RombacK- és 
Dob-ucca környékén is, ahol több járókelőt in-
zultálták és egyes helyeken az uccán is igazol-
tatni szándékoztak. A hangos tüntetésre riadó-
autókon rendőrök jelentek meg, akik azonnal 
szétzavarták a tüntetőket. Zajongást rendeztek 
a Teréz-köruton is, majd igazoltatási kisér'etek 
történtek az Andrássy-uton és egyes mellékuc-

cákban. Az ujabb uccai jelenetek hírére a kul-
tuszminiszter ismételten kijelentette, hogy a 
zavargások megismétlődése esetén a kormány el 
van szánva az egyetemek további bezárására. 

Délben három csoport a „Magyarság" s.-er-. 
kesz*ősége elé vonult az Aradi-uccába. Riadó-
gépkocsin npTvobbszáinu rendőrség vonult k i 
a tüntető diákok elé, akiket szétoszlattak. Ez-
zel kapcsolatban 39 diákot állítottak elő. 

Hóanan kultuszminisrternél délben megje-
lentek a Turul, a Hungária és az Emericana 
diákszövetségek tanárvezetői. A tanárok nz 
egyetemi mozgalmakról folytattak megbeszé-
léseket a kultuszminiszterrel. 

Bonyodalmak a kultusz-
miniszter, Angyal reh. ; 
és Korniss dékán kőzött 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A» 
egyetemi tüntetésekkel kapcsolatban érdekes 
bonyodalmak támadtak egyrészt H ó m a n kul-
tuszminiszter, másrészt K o r n i s s dékán és 
A n g y a l rektor között. Korniss Gyula nyugal-
mazott államtitkár kedden délután hosszas 
tanácskozást folytatott Hóman kultuszminisz-
terrel, a miniszter nyilatkozatával kapcsolat-» 
ban. További fejleményei lesznek annak a nyi-> 
latkozatnak is, amelyet Angyal rektor tett, mert 
Korniss dékán ezt a nyilatkozatot az egyetemi 
tanács elé kiván ja vinni. 

Kerácsüüvra kézimunkát! 
goblin képekből, szőnyegekből 

ajándékba 
Fonalakból Í O , 

előirt árból. 

M i n d e n 
884 

v á s á r l ó n a k 

vegyen 
kedveseinek 

2 0 — 3 0 és 5 0 % engedmény az 
Fáy Margit, Kigyó ucca 5. 

szép a f á n d é k c s o m a g ! 

Szerdán délelőtt diákgyülés lesz 
a szegedi egyetemen 

Széki rektor: „Minden esetleges rendbontást meg fogok akadályozni' 

M « jAlazíK. 

B e l v á r o s i M o z i 

A budapesti Royal Apolló újdonsága : 

leány, nép kérő 
Vidám, zenés történet egy szerelmes le-
ánvról, aki négy férfi közül az ötödiket 
vá asztotta. Főszereplők: 

lakob Tiedtke. C aire Rommer, Harald 
Pau sen és Trude Berliner. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt olyan hirek terjedtek el a szege-
di egyetemen, nogy a hétfői budapesti esemé-
nyek után tüntetés készül. Az előadások szü-
netjében, a központi egyetem épületének fo-
lyosóin megbeszélést tartottak a diákok és a 
budapesti, valamint a debreceni egyetemen 
történt eseményeket tárgyalták meglehetősen 
izgatott hangulatban. A rektor felszólitására 
azonban abhahagvták a tanácskozásokat és a 
tantermekben rendben tovább folytatták az 
előadásokat. 

Később a rendőrségről telefonon arról értesí-
tették dr. S z é k i Tibor rektort, hogy a bölcsé-
szeti fakultáson tüntetés készül. A rektor az 
értesítés után azonnal kiment a Szul-ováthy-
téri épülethez, hogy az esetleges tüntetést meg-
akadálvozza. Az epület környékén egy szakasz 
kerékpáros rendőr cirkált, de nem akadt dol-
guk, nem volt tüntetés a bölcsészeti karon. 
Rendőrök vonultak ki a Kossuth Lajos-sugár-
uton levő anatómiai intézethez is, de itt is 
rendben folytak tovább az előadások. 

Közben az egyetem rektora visszatért a köz-
ponti egyetemre, mert jelentették neki, hogy a 
diákoknak tizfőből álló denutációja kiván va-
lamit előterjeszteni. A küldöttség bejelentette 
a rektornak, hogy a szegedi egyetem hallgatói 

nagygyűlést akarnak tartani, hogy 

foglalkozhassanak a budapesti, 

valamint a debreceni események-

kel 

és határozhassanak arról, hogy milyen állás-
pontot foglaljanak el. A rektor a gyűlés meg-
tartását engedélyezte, 

a szegedi egyetem hallgatói szer-

dán délelőtt 11 órakor fognak ösz-

sze jönni. 

A zsidó vallású hallgatók kedden reggel a 
legtöbb hélven megjelentek az előadásokon, 
későhb azonban — hogy a készülő igazoltatást 
megelőzzék — eltávozták az egyetem épületé-

ből. Néhol hevesebb jelenet készült, de ezt még 
idejekorán sikerült megakadályozni. Az egye-
temi épületek körül déli egy óráig rendőrőr-
járatok cirkáltak. 

A szerdai diákgyüléssel kapcsolatban! 
dr. S z é k i Tibor egyetemi rektor a következő-; 
ket mondotta a Délmagyarország munkatársán 
nak: 

— A gyűlést engedélyeztem, mert a küldött-* 
ség vezetői garantálták, hogy a gyűlésből kifo-
lyólag semmiféle rendbontás nem lesz. Mindért! 
esetleges rendbontást különben én is meg fogokí 
akadályozni mindenképen. A hallgatók gyűlé-
sén részt fog venni dr. H e 11 e r Érik profesz-» 
szór, jogkari dékán, valamint dr. K i s s Albert! 
professzor, a Verbőczy Bajtársi Egyesületi 
maríistere 

A Szegedi Meteorológiai Obszerratórínm je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 7.6 

C, a legalacsonyabb 3.8 C. A barometer adata null-' 

fokra és tengerszintre redukálva reggel 758.4 mm 

este 762.8 mm. A levegő páratartalma reggel 99 

százalék, délben 94.4 százalék. A szél iránya észak* 

nyugati, erőssége 2—3. A lehullott csapadék meny-» 

nyisége 1.8 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor. Változékony idő, északi szél, kevesebb csa-

padék, a hőmérséklet kissé tovább sülyed. 

A Máv. összes vonalaira éves bérletjegyem vany 

Sikeresen elintézek 
diszkrét, családi, kereskedelmi vagy bármilyen ter« 
mészetü ügyeket, csekély dijazá&ért az egész oi* 
szág területén. Vasúti költséget nem számitok. L©J 
vél ben i megkeresés „Megbízható" cimen a kiadóba 
vagy szívességből 21—65 telefon alatt 


