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Hétfőn délelőtt a törvényszék 
elrendelte a cipőgyári szövetkezei 

felszámolását 
A kisiparosok felfolyamodiák a végzést — Befejezték a gyárban 

a végrehajtást — Tárgyalások az Qzem megindításáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Kís-
\paroiok EayesÜlt Cipőipari Szövetkezete, 
ahogy a felsővárosi cipőgyárat hivatalosan 
hivják, a hétfői nappal megszűnt. Dr. Szivessy 
Lehel az IOKSz Képviseletében már a muít 
héten kérte a törvényszéktől a szövetkezet 
felszámolásának kimondását. Becsatolták a 
kérelemhez az IOKSz igazgatóságának értesí-
tését, amely szerint a szegedi szövetkezet alap-
tőkéjének felét elveszítette, ennek alapján az 
igazgatóság a cipőgyári szövetkezet felszámolá-
sát kérte. 

A biróság hétfőn intérfe el az IOKSz kérel-
mét és határozatában elrendelte a szövetkezet 
felszámolását. Az erre vonatkozó végzést hét-
főn délután kézbesítették ki az érdekelteknek. 

A részjegytulajdonos kisiparosok a felszá-
molásra vonatkozó végzést izgalommal fogad-
ták. Dr. Kersch Ferenc, \ kisiparosok képvise-
lője a következőket mondotta: 

A felszámolás elrendelését a határidőn 
belfll felfolyamodjuk. Az IOKSz igazgató-
sába annak alapján kérte a szövetkezet felszá-
mq Itatását, hogy a szövetkezet az üzletrészé-

nek felét elvesatette. Ehhez a megállapításhoz 
még sok szó férhet és m i be is fogjuk bizonyí-
tani, hogy nem egészen igy állnak a dolgok. 

A cipőgyárban a hétfői nap folyamán befe-
jezték az ingóságok lefoglalását, most az in-
gatlan iránti záríat elrendelése van hátra, amit 
ugyancsak az IOKSz szorgalmaz a járásbiró-
sági telekkönyvi hatóságnál, hétfőig azonban 
még nem történt döntés. 

Á gyár irodájában folyik a munka, a tiszt-
viselők dolgoznak a helyiségekben, az iroda 
külső képen megsem látszik, hogy a gyár körül 
milyen bonyodalmak viharzanak. A munka-
termeket most is zárva tartják, a kulcsokat 
továbbra is a kisiparosok tartják maguknál. 
Hétfőn délben látogatást tett a gyárban az uj 
tulajdonosok egyike: Szűcs László, akivel az 
érdekelt kisiparosok tárgyalásokba bocsátkoz-
tak és kijelentették, hogy hajlandók a cipő-
gyárban munkát vállalni, függetlenül az 
lOKSz-ra vonatkozó igényüktől. Szűcs László 
kijelentette, hogy mihelyt megindítja az üze-
met, haj landó a kisiparosok egyrészét munká-
ba állítani. 

A szegedi egyetem rektora 
feloszlatta 

a harmincas diákbizottságot 
Héttőn megkezdődtek a beiratkozások - Sziki Tilior rektor: 
„Az eguetem hatósága minden ereíÉve» meg fogta akadftlnozni, 
hogu a gettószakaszt v^retiaftsftk; az m félében rendnek 
kell lenni az egijetemen' - Szőmozésl rendszert vezetnek lie 

az előadótermekben 

(A Délmagyarország munkatársától.) De-

cemberben az ismeretes diákgyülés után a sze-

gedi egyetem bajtársi szövetségei is megalakí-

tották az úgynevezett harmincas vezérlő bizott-

ságot. A bizottság vezérévé L i e 1 i Pál jogszi-

gorlót választották meg és a terv az volt. hogy 

a diákság ügyei! a harmincas bizottság fogja 

irányítani. Mint jelentettük, az elmúlt héten az 

egyetemek rektorai és dékánjai közös értekez-

letet tartottak a kultuszminiszternél és ezen 

többek között elhatározták, hogy a harmincas 

diákbizottságokat valamennvi egyetemi város-

ban feloszlatják. Debrecenben és Pécsett ez már 

néuteken, illetve szombaton megtörtént. 

Hétfőn Szegeden került sor a harmincas bi-

zottság feloszlatására. Dr. S z é k i Tibor rek-

tor déli 12 órára magához hivatta L i e 1 i Pál 

jogszigorlót, a bizottság vezérét és a következő 

határozatot 

nyújtotta át neki: 
„A szegedi egyetemi ifjúságnak a mull 

év decemberében alakult vezérlő (harmin-
cas) bizottsága működésének legelején azt 
a reményt nyújtotta, hogv az egvetemi za-
vargások megszüntetése érdekében komoly 
munkát fog kifejteni és a rend helvreálli-
tására mindent elkövet. Mivel azonban az 
utóbbi napokban egyes egyetemeken az ott 
hasonlóképpen megalakult harmincas bi-
zottság az ifiuság körében sztráikmozaal-
anat indított meg, amennyiben az egyetemi 
hallgatókat egvelőre februárius l-ig a be-
iratkozásban meg akarja akadálvozni félő. 
nogy ez a mozgalom a szegedi egvetemre 
Is átterjed. Minthogy ezzel a bizottság az 
egyetem fegyelmi szabályzatába ütköző 
cselekményt követne el, ennek elejét veen-
dő, további működését nem engedélyezem. 

A harmincas vezérlő bizottságot ezennel 
feloszlatom s tagjait — ha a beiratkozha-
tás ellen esetleg izgatnának —felelősségre 
vonom, velük szemben a legszigorúbban 
járok el. Egyben figyelmeztetem a hallga-
tóságot, hogy az előirt időben — január 
8-tól 22-ig annyival is inkább iratkozzon 
be, mert a később jelentkezők — kivéve ha 
elfogadható bizonyítvánnyal legkésőbb 
február 6-ig elmaradásukat igazolni tud-
ják. — félévüket feltétlenül el fogják veszi-
teni." 

Lieli Pál azzal vette át a határozatot, hogy 

az abban foglaltakat közli a harmincas bizott-

ság tagjaival. 

A szegedi egyetemen hétfőn 

megkezdődött a beiratkozás. 

A délelőtti órákban kissé megélénkült az egye-

tem környéke, de délig összesen heten iratkoz-

tak be. Az első napon különben rendes viszo-

nyok között sem szökött több lenni a beiratko-

zok száma, előrelátható, hogy a következő na-

pokban tömegesen fognak beiratkozni. 

Hétfőn az a hir terjedt el, hogy ha a bajtársi 

szövetségek tagjai be is iratkoznak az egye-

temre, az ismeretes 

getló-határozat 

végrehajtásához ragaszkodni fognak. A hírek-
kel kapcsolatban dr. S z é k i Tibor rektor a 

következőket mondotta a Délinagyarország 

munkatársának: 

A gettó-határozatot nemcsak elitéli az egye-

tem vezetősége, hanem minden erejével meg 

fogja akadályozni hogy azt végrehajtsák. A 
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következő félévben rendnek kell lenni a szegedi 

egyetemen és meg is fogjuk akadálvozni. hogy 

a tavalyi sajnálatos kilengések megismétlődje-

nek. 

— A gettó-szakasz alkalmazását Dizonyos, 

még meg nem határozott száozási rendszer-

rel óhajtjuk már eleve megakadályozni. Való-

színű, hogy valamennyi karon be fogjuk vezet-

ni az ülőhelyek számozását, ez különben a 

gyógyszerészi fakultáson és több helyen az or-

vosi karon már régóta megvan: minden egyes 

hallgatók között vallás szerint. A számozott he-

Nálam is mindig számozottak voltak a helyek, 

Természetesen nem volna célszerű kijelölni a i 

hallgatók között vollás szerint. A számozott he-

lyeket nem is engedem megváltoztatni, a 

gyógyszerészfakultáson nem is próbálkoztak a 

gettó-határozat végrehajtásával. 

— A számozás bevezetése az orvosi fakultá-

son nem ütköznék akadályba, erre minden bi-

zonnyal rövidesen sor is kerül. Sokkal körül-

ményesebb azonban a számozás a jogi karon, 

itt kell majd valamit kitalálni, mert sokszor 

előfordul, hogy a jogi előadások némelyikén 

sokkal több hallgató jelenik meg, mint ameny-

nyi ülőhely van. Tekintettel kell lenni arra, 

hogy vannak úgynevezett „mezei jogászok", 

akik egyszer-kétszer megjelennek az előadáso-

kon, de azokat rendszeresen nem hallgatják. 

Természetesen, ne mvolna célszerű kijelölni az 

ülőhelyeket olyanok számára is, akik egésa 

félév alatt talán csak egvszer-kétszer jelennek 

meg. Mindenesetre a napokban megbeszélem a 

számozás keresztülvitelének ügyét a tanárok-

kal. Befolyásolni nem hagyjuk magunkat és 

kijelenthetem, hogy a gettó-szakasz megbukott 

a szegedi egyetemen, mielőtt még annak alkal-

mazására sor kerülhetett volna. 

Hogyan otte mm 

l o p á r istváneié fér jé ! 
Ujabb megdöbbentő adatok az alag! 

rémdrámához 

Budapest, január 8. Az alagi bűnügyben 

szombaton hajnalban fordulat történt: az alsó-

gödi vasútállomás mellett megtalálták Bognár 

István fejét, két alsókarját és bal alsólábszárát. 

Bognárné a bizonyítékok ellenére is makacsul 

kitart azon állítása mellett, hogy férje fejét és 

több testrészét a Dunába dobta. A bakteorolo-

giai intézet. — ahová Bognár belső részejt szál-

lították — a vizsgálóbírónál azt jelentette, hogy 

a belsőrészekben altatószert talált. Megállapí-

tották azt is, hogy a metszési felületek össze-

zsugorodtak. Ebből arra következtetnek, hogy 

Bognár István még élt akkor, amikor feldara-

bolta az asszony. Ennek alapján a nyomozó ha-

tóságok a gyilkosságot a következőképen re-

konstruálják: 

Bognár ittasan tért haza, szóváltás, majd ve-

rekedés keletkezett a házastársak között. Eb-

ből származnak azok a sérülések, amelyek az 

áldozat fején észlelhetők. Ezután megvacsoráz-

tak. A vacsorához az asszony bort hozatott és 

ebbe altatóport tett. Az altatótól Bognár mély 

álomba merült, az asszony igy szoríthatta ha-

lántékához a fegyvert és sütötte el. Hogy biztos 

legyen a dolgában, a jobb füle mögött még-

egyszer belelőtt urának fejébe. Azután meg 

sem várva férje halálát, azonnal a feldarabo-

láshoz látott. 
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S z é c H ^ n y l M o z i 

Az évad legmulatságosabb bohózata: 

E d d i e C c s n l d T merénylete a nevetőizmok ellen 

S hö igy m á r h a p a n d ó 
Fevtl bohózat 


