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A 30-as diákbizottságot 
nem Sehet visszaálltam 

Pinteken is rendben folytak a beiratkozások a szegedi egyetemen 

A bajtársi vezetők közleménye szerint 20-lg beiratkozási sztrájkot tartanak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemén pénteken is teljesen nyugodt 
volt a hangulat, a hallgatók csoportosan keres-
ték fel a questurát, ugy, hogy péntek délig 
száznegyvenre emelkedett a beiratkozottak szá-
ma. Tegnap azonban olyan hireket terjesztet-
tek, hogy a feloszlatott harmincas bizottság 
nem egyezik bele a feloszlatásba és a rektori 
határozat hatálytalanítását fogja kérni. Dr. 
S z é k i Tibor rektor kijelentette a Délmagyar-
ország munkatársa előtt, hogy a 30-as bizott-
ság feloszlottnak tekinti magát és egváltalán 
nincs olyan mozgalom a diákság körében, 
amely a feloszlatásra vonatkozó határozat ha-
tálytalanítását akarná kieszközölni. Erről kü-
lönben a rektor szerint szó sem lehetne, 

a harmincas bizottságokat vala-
mennyi egyetemen egyöntetűen 
feloszlatták és azokat nem engedik 

vissszaállitani. 

L i e l i Pál jogszigorló, a harmincas vezérlő-
bizottság volt vezére a következőket mondotta: 

— A harmincas bizottság visszaállítására vo-
datkozó mozgalomról egyáltalán nem tudok, 
ilyen törekvése nincs is a szegedi egyetemi hall-
gatóságnak. Az ifjúság fegyelmezett és belátja, 
hogy nem érdemes felesleges dolgokkal elra-
gadtatnia magát. A hangulat mindenesetre fe-
szült és bár mi mindenképen biztosítani akar-
juk a rendet, — folvtatta a bizottság volt ve-
iére —, nem lehetetlen, hogv Szegeden is ki-
robbanhat valami az ifjúság körében. 

— Annvi bizonyos, hogy a szegedi egvetem 
hallgatósága visszatartja magát a beiratkozá-
soktól. Ezideig csupán a tanárképző főiskola 
hallgatói iratkoztak he. a mi tudomásunk sze-
rint a rendes egyetemi hallgatók közül nagvon 
kevés jelentkezett beiratkozásra. Biztos, hogy 
az egyetemi hallgatók többsége arra az állás-
pontra helvezkedett, hogy bevárja, mi fog tör-
ténni a többi egvetemen és mindaddig távol-
tartja magát a beiratkozásoktól. 

Baj'ársi enyesüleíi ny;Falkozaí: 
20-\n ne t t »ralkoznaU be 

Pénteken éjszaka a félhivatalos Magyar Táv-
irati Iroda szegedi fiókja a bajtársi szövetsé-
gek alábbi közleményét adta ki: 

„A szegedi egyetemi ifiuság . szövetségekbe 
szervezett része, mivel több támadás érte a 
szegedi egyetemi ifjúságot, hogy a többi egve-
tem ifjúságának akciójával nem azonosítja 
magát, elhatározta, hogv a helvzet tisztázásáig 
— nehogy bárkit is akár anvagi. akár erkölcsi 
hátrány érjen — választott vezetőinek további 
utasításáig, de legkésőbb 20-ig nem iratkozik 
be az egyetemre. Erre az elhatározásra köte-
lezve érzi macát a többi egvetem if júsága iránt 
érzett rokonszenve következtében. 

Ezen hivatalos helyről kibocsátott hiradással 
szemben kiadott mindennemű információ va-
lótlan — mondja tovább a közlemény. 
Az ifiuság vezetői kötelességüknek érzik annak 
közlését is, hogv a szegedi egvetemen a beirat-
kozások nagv számát az magvarázza, hogv Sze-
geden az ors/át egvetlen tanárként főiskolá-
iénak hallgatói kötelesek rendkívüli hallgató-
ként az egyetemre is beiratkozni és beiratkozá-
suk utolsó határideje január 16-a. A tanár-
képző főiskola hallgatóinak összlétszáma kö-
rülbelül 290. — L i l é i Pál sk.. dr. R e g d o n 
László sk., dr. C s a p ó Ferenc sk." 

Büzbombák a pesti egyetemen 
Budapest, január 12. A Pázmány Péter Tu-

dományegyetemen pénteken délután 1 óra táj-
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ban valaki bűzbombákat dobott el. A büzbom-

badobálók annyira mentek vakmerőségükben, 

hogv a kveszlura helyiségében és a dékáni hi-

vatalban is eldobtak néhányat. A n g y a l Pál 

rektor és dr. K u n ödön dékán azonnal intéz-

kedett, hogy hivatali helyiségekből mindenkit 

eltávolítsanak. 

A debreceni neíyzeí 
Debrecen, január 12. A debreceni egyetemen 

pénteken délelőtt kifüggesztették azoknak az 
egyetemi hallgatóknak a névsorát, akiket az 
egyetemi tanács kizárt az egyetemről. Délelőtt 
mintegy kétszázfőnyi diákcsoport gyülekezett 
az egyetem előtt, a rendőrség szétoszlatta a tün-
tetni készülőket. 

Illetékes helyen cáfolják azt a hirt, hogy a 
debreceni egyetem tanácsa lemondani készül-
ne. Pénteken délben összeült a tanács, amely a 
legutóbbi napok eseményeivel foglalkozott. 

Pécsi jelentés szerint a diákok nem iratkoz-
nak be az egyetemre. A rektor pénteken hir-
detményt tetl közzé, amelyben figyelmezteti a 
diákokat, hogy n beiratkozás elmulasztása a 
félév elvesztésével jár. 

Vakmerő betörők megfúrták 
az Agrárja Rt. Wertheim~kasszáját 

2150 pengőt vittek el az irodából 

(A Délmnnyarország munkatársától.) Pei: 
tekre virradóra vakmerő kasszafurást kö-
vettek el ismeretlen tettesek a Jprney házban 
lévő Agrária Rt. irodájában. Megfúrták a 
Wertheim-kasszát, ahonnan 2Í50 pengő kész-
pénzt vittek el. A kasszafurást reggel fedezték 
fel a tisztviselők. Azonnal értesítették a rend-
őrséget, ahonnan detektivesoport szállott ki a 
helyszínre. 

Megállapították, hogy a tettesek valószínűleg 
ketten lehettek és a kapu bezárása előtt rej-
tőzhettek el a házban. Az irodahelyiségbe ugv 
jutottak, hogy az ajtó alsó falábiáját kiütötték 
és az így támadt résen behatoltak az 'rodahe-
lyiségbe. A Wertheim-kassza oldalát befúrták 

egy darabon, azután vésőkkel kifeszítették". Az 
egyik trezorba jutottak ilymódon. Itt azonban 
értéket nem találtak, de megtalálták a kassza-
kulcs másolatát. Ennek segítségével kinyitották 
a kasszát, melyben 2150 pengő készpénzt ta-
láltak. A kasszában lévő iratokat és értékpa-
pírokat érintetlenül hagyták. A betörők való-
színűleg megvárták a reggeli kapunyitást és 
akkor osontak ki a házból. 

A detektívek megállapítása szerint gyakor-
lott kasszafurók dolgoztak az Agráriánál. Er-
re vall az is, hogy semmiféle áruló nyomot 
nem hagytak maguk után. Valószínűleg gumi-
kesztyűvel dolgoztak, mert ujjlenyomatot sem 
találtak. A nyomozás folyik. 

A sse^edl paprika védelme 
Hélfön ülési lari a paprikaszakianács „az egységes paprika-

elnevezés" ügyében 

mert nyilvánvaló, hogy a terv megvalósítása 
kiszámíthatatlanul súlyos károkat okozna Sze-
gednek, Szeged paprikaexportjának, általában 

(A Délmagyarország munkatársától.) A föld-
müvelésügyi miniszter hétfőre összehívta a 
paprikaszaktanácsot, amelynek ülésére meghí-
vót kapott az érdekelt városok hatósága ís. A 
meghívó közli a paprikaszaklanács ülésének 
napirendjét, amelyen a minősítés érvényességi 
idejének megrövidítése, a paprikaőrlés szabá-
lyozása a gabonaőrléssel is foglalkozó malmok-
ban, a kötelező paprikazárolás alsó súlyhatá-
rának leszállitása és 

az egységes paprikacinevezés 

bevezetésének kérdése szerepel. A paprikazáro-
lás alsó súlyhatárának leszállitása azt jelenti, 
hogv ezentúl a kisebb paprikacsomagokat is 
az állami plombával zárják le. Szegedet a leg-
érzékenyebben a napirend utolsó pontja érin-
ti, az egységes paprikaelnevezés bevezetése, 
amelyre a paprikaszaktanács kívülről kapott 
javaslatot, valószínűleg Kalocsáról, vagy vala-
mely más paprikatermelő vidékről. Nagyon 
valószínű, hogy ez a kérdés, ha komolyabb 
formában szó esne a terv megvalósításáról, 
igen éles harcoknak lesz az előidézőié, mert 
Szeged panrikatermelő tömegeit szinte létük-
ben támadja meg. 

Dr. P á 1 f v József polgármesterhelvettes er-
ről a kérdésről a következőket mondotta a 
Délmagyarország munkatársának: 

— A paprikaszaktanács hétfői ülését éppen 
a napirendjére tűzött elnevezési iavaslat miatt 
szegedi szemnontból annyira fontosnak tartom, 
hogy azon valószínűleg személyesen résztveszek, 
de ha elfoglaltságom ebben megakadályozna, 
akkor gondoskodom róla, ho^v a szegedi érde-
kek megfelelő kénviselethez jussanak. Ennek a 
javaslatnak az elfogadása azt jelentené, hogy a 
jövőben a Magvarországon termelt őrölt pap-

I rikn egységes elnevezés alatt kerülne forga-
lomba, 

a „szegedi paprika" értékes már-
kát jelentő külön elnevezése meg-

szűnne 

és a szegedi paprikát is ugyanazzal a névvel 
hoznák forgalomba a külföldi piacokon is, mint 
más vidékek paprikatermését. 

Szegednek ez ellen a terv ellen a 
legerélycscbben tiltakoznia kelL 

a szegedi paprikatermelőknek. A „szegedi pap-
rika" ma világmárka. Hosszú évtizedek nehéz 
munkájának eredményeképen ismerik az egész 
világon a szegedi paprikát, amely hasznos pro-
paganda-eszköz is volt Szeged számára és a2 
még ma is. Nagy óceánjáró luxusgőzösök ét-
termeiben a paprikaszórókon külön felirás 
hirdeti, hogy ez az a fűszer, amely ismertté tet-
te Szeged város nevét Az kétségtelen, hogy a 
paprika egységes elnevezése Szegeden kivül 
minden más.paprikatermelő vidék érdekeit 
szolgálná, de kétségtelen az is, hogy 

Szegednek jogtalan és méltányta-
lan károkat okozna. 

A" külföld szegedi paprikát vásárol, szegedi 
paprikát követel és Szeged erről a kiérdemelt 
előnyről nem mondhat le. Különösen az ameri-
kai export szempontjából fontos az, hogv a 
szegedi paprika megtartsa külön elnevezését. 
Nem Iátok semmifé'c közérdeket, amelv indo-
kolttá tenné ezt a tervezett rangfosztást. Ha más 
vidékek is termelnek olvan ió panrikát, mint 
Szeged, akkor dolgozzanak ugy, mint ahogvan 
Szeged is megdolgozott paprikájának jelenlegi 
pozícióiéért. Vériák ki az időt, amikor majd 
elérik ugyanezt a pozíciót. De 

Szeged rovására méltánytalan len-
ne meg nem érdemelt előnyhöz 
juttatni az idegen érdekeltséseket. 

A terv rendkívül sulvos sérelmet jelentene a 
szegedi érdekeltségek számára, éppen ezért el-
lene a legerélvesebben sikra kell szállnunk és 
síkra is szállunk. 

Elmondotta még a polgármesterhelvettes, 
hogv a szegedi paprikát fenyegető u j veszede-
lemről táiékoztatni fogja B á r á n y i Tibor fő-
ispánt is és felkéri, hogv szükség esetén inter-
ypn'AI ?on STe"pd érdekében. 
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