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Igazoltatások az egyetemen — Tüntető felvonulások az uccákon 

Kőzáporral megostromolták a Délmagyarország Aradi-uccai kiadó-
hivatalát — Felvonulás belvárosi boltok elé — Megtámadták Az Est 

fiókkiadóhivatalát — Uiságmáglya az egyetem előtt 
A megismétlődő uccal tüntetések után, este kardlappal oszlatták szét a töme-

get — Csütörtökre bezárták az egyetemet 
(A Délmagyarorszárj munkatársától.) A tegnapi 

és tegnapelőtti budapesti események nyomán már 
kedden hire járt Szegeden annak, Hogy az egye-
temi hallgatók egyik csoportja Szegetlen is tün-
tetésre készül. A szállongó hírekről nemcsak az 
egyetem környékén tudlak, de a városban is szélté-
ben beszéllek róla és a készülődés egyes mozza-
natainak hire eljutott a rendőrségre is. Szerdán 
délben azulán a központi egyelem Dugonics-téri 
épülete előtt csoportosulni kezdtek fiatal egye-
temi hallgatók, főleg jogászok és a Petőfi Sán-
dor-sugáruton keresztül felvonullak 

a Szukováthy-térre, a bölcsészeti 
intézet elé. 

Egy kisebb diákcsoport benyomult az épületbe és 

a folyosókon zajongani kezdett. A zajra megje-
lent a folyosón dr. Geley József dékán, akinek 
felszólítására a diákok kivonullak az épületből. 

Az uccán újból csoportosulni kezdtek ós a Kos-
suth Lajos-sugárutra mentek, 

az antómiai intézetbe. 

Itt szintén zajongani kezdtek, a zsidó vallású ta-
nulók azonnali eltávolítását követelték. Dr. Gel-
lért Albert magántanár felszólítására később el-
hagyták az épületet. Künn az uccán a csoporl ' 
kettévált, a központi épületben találkoztak ismét, | 
ahol az előcsarnokban zajongani kezdift:. Erre-
felé haladt ekkor dr. Tury Sándor Kornél egye-
temi tanár, a jogi kar dékánja, aki nyugalomra 
és távozásra hivta fel a zajongókat. 

Megkezdődnek az uccai tüntetések 
Az egyetemi események után az uccán folyta-

tódtak a tünle'ések, amelyek most már a leg-
súlyosabb formát öltötték és annyria elfajullak, 
hogy formális rombolások é? pusztítások is tör-
téntek, először a déli órákban, majd később a 
kora esti órákban. A megismételt pusztításoknak 
a rendőrség nem tudta elejét venni, a kőostro-
mot nem tudta megakadályozni, sőt mindkét alka-
lommal egy-egy rendőrcsoport végignézte a tün-
tetők eredményes munkáját, amelyekkel érlékekel 
<és vagyonokat rongáltak meg és semmisítettek 
meg. 

Az uccai tüntetések a következő sorrendben 
játszódtak le: 

Támadás „Az Est" 
fiókkiadóhivatala 

ellen 
Amikor a tüntető csoporl eltávozott az egye-

temi épületből, több vezető kiadta a jelszót, hogy 
vonuljanak a Délmagyarország Aradi-uccai ki-
adóhivatala elé. A csoportot több detektív és két 
kerékpáros rendőr kisérte. Félegy órakor tőrtént, 
hogy Gyó'.ay detektív megjelent a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában és közölte, hogy a rendőr-
ség tudomása szerint tüntetés készül ós ezért jó 
lesz a kirakati ablakokat fatáblákkal betakarni. 
Nem sok idő múlva valóban megjelentek a tün-
tetők első osztagai az Aradi-uccai kiadóhivata-
lunk előtt. A kisebb csoport felsorakozott, kiál-
tozni kezdett, majd néhány perc múlva kettős-
rendekbe állva — ujabb utasítás értelmében — 
elvonultak a Kárász-ucoa felé, hogy az uccai tün-
tetések sorozatát Az Est szegedi fiókkiadóhivatala 
előtt kezdjék meg. A detektívek, a két kerékpáros 
rendőr állandóan a csoport nyomában volt. 

Az Est fiókkiadóhivatala előtt felsorakozott a 
tömeg, majd hangos kiáltozások közben kövekkel 
bezúzta az íiz'et nagy kirakataVakát. A déli korzó 
népe, békés uccai iárókelők tehetetlenül nézték a 
tüntetőknek munkáját. 

Megostromolták 
a Délmagyarország kiadóhivatalát 

A tüntető tömeg ekkor már 150—200 főre 
szaporodott és a Kárász-uccából hangos rajon-
gással a Délmagyarország Aradi-uccai kiadóhi-
vatala elé vonult. Detektívek és kerékpáros rend-
írók kisérték tovább a tömeget, amely senkitől 
twn zavartatva, felsorakozott a kiadóhivatal előtt, 
nzépen kialakított kettős frontot, alkotva az Aradi-
ucca másik oldalán. A tüntetőkkel szemben helyez-
kedtek el a rendőrök és a detektívek. A lassú tiern-

gfpében fejlődő frontkialakulásnak természetesen 
Számos nézője támadt, a környékről nagy tömegben 

(gyűltek az Aradi-ucca két bejárata felé békés 
wccai járókelők, akik felháborodva nézték végig 
•z ezután lejátszódó kőostromot. 

A Délmagyarország kiadóhivatalában ebben az 
Időpontban, egy óra körül, még javában folyt 
• munka, fontos ügyekben megbeszéléseket tar-
tottak. Ott tartózkodott Pásztor József felelős 
•terkesztő, Vér György helyettes szerkesztő, Li-
geti Jen6 kiadóhivatali igazgató, Róna István kir 

adóhivatali tisztviselő, valamint a déli szünet elle-
nére az Íróasztaluknál dolgoztak a kiadóhivatali 
kisasszonyok is. Egy óra 10 perckor ismét meg-
jelent a helyiségben Gyólay detektív és most már 

jelentést akart tenni a rendőrségre 
a történtekről.. 

Telefonon felhívta a kapitányságot, amely azon-
ban kétszeri hívásra nem jelentkezett, illelve más-
sal beszólt, végre harmadszor összeköttetést ka-
[iott és 

bejelentette a pusztítást, majd 
sürgős rendőri segítséget kért a tün-

tetők megfékezésére. 

Mialatt, ez a tele fon jelentés m?? őrtént, az uc-
cán már javában tombolt a tünte'és és ír.ej'cczdö-
dött a vad ostrom. A nyilt frontot nikotó tömeg 
először az Erser-Bergert intonálta, hangosan kia-

bált és fenyegetett. Amikor másodszor is nyu 
godtan elmondták a tüntetési induló szövegét, 

előkerültek az első kődarabok, ame-
lyek nyugodt célzással repültek a 

kiadóhivatali ablakok felé. 

A kövek és tégladarabok hangos csőrömpőléssel 
zúzták be az ablakokat és minden egyes bomba 
hangos sikerét kitörő örömmel fogadták. 

Az ostromnak ennél a részénél már több rendőr 
gyűlt össze, akik a tüntető fronttal szemben ál-
lottak fel. A következő negyedórában, látva, hogy 
a tüntetésre nem történik beavatkozás, az ostrom 
egyre fokozódott. Egymásután kerültek elő a zse-
bekből és az aktatáskákból ai ökölnyi nagyságú, 
sőt nagyobb kövek, amelyek félperoenkint repül-
tek a kiadóhivatali ablakok felé. A sortfiz állan-
dóan tartott, már egyetlen ablak sem volt, amely 
épen maradt volna, tenyérnyi éa fejnagyságu lu-
kak s ablakráma lezuhanása jelezték a tüzelés 
eredményét. 

Amig Igv folytatódott az oer* 
másik feléről a támadás, a város-
háza felől ujabb rendőrcsoport ér-
kezett, beavatkozás azonban még 

mindig nem történt. 

A tömeg néhány perere oldalt húzódott, majd 
visszanyomult és a rendőrökkel szeinbeállva, to-
vább folytatta az ostromot. Hatalmas kődarabot 
zuhantak be a kiadóhivatalba, összetörve most 
már nemcsak aiz ablakokat, hanem a kirakatban 
és belső helyiségben lévő tárgyakait is. Egy-egy 
sikerült dobást hangosan megünnepelték a tün-
tetők, a támadás azonban még ekkor aern ért 
véget, sőt a legveszedelmesebb kődarabok csak 
ezután következtek. A megostromlott kiadóhiva-
talból tisztán lehetett látni, amikor a túlsó oldal-
ról az egyik tüntető egy tégladarabot vett elő 
és pontos célzás után a bejárati ajtó felsőrészé-
hez vágta. 

A tégla olyan nagy volt és a dobás 
olyan érés, hogy nemcsak szétron-
csolta az ajtó üvegét, hanem besza-
kította az ajtó felső rámáját is, 
amely összezúzva, darabokra tör-

ve zuhant befelé. 

Ekkor már több, mint husz perce 
tartott az uccai jelenet, több, mint 
husz perce folytatódott a kőostrom, 
a rendőrök is több, mint husz perc 

állottak szemben a diákokkal. 

Amikor már egész romhalmaz, összezúzott abfa 
kok, szétrombolt alkatrészek és berendezés! 
tárgyak jelezték 

majdnem félóráig tartó pusztítás 

eredményét, a fronttal szemben álló rendőrök 

Belvárosi Mozi Ma utoljára 
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