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megkezdték a diákok szétoszla fását. Ujabb rendőr-
örs érkezett, amely az eddig is ott tartózkodó 
i o — 1 5 rendőr és egy csO| ort detektív segítségévéi 
kétfelé terelte a IÖntég«tí A rendőrök felett «Idlg 
két felügyelettel \ elles p&rAti&nokfoHj tnost érke-
zett oda egy reHdőrtiszt, Kovács József felügyelő. 

A félórás pit<zlilfls titán rflvid né* 
hánv perc alatt szétoszlatták a 
rendőrök a diákokat, akik közül 

Az ostrom után 
előállítják a 

Az ucrai /árnadást ós a rendörök törékenységéi 
a kőzápor alatt végignézték a kiadóima'a i Helyi-
ségekben tartózkodók. Amikar Kovács József föl-
ügyelő a helyszínre érkezett, Pásztor József oda-
ment hozzá és felkért®, hogy az értéke!®! meg-
sominieítő pusztítóival igazoltassák le és fogják 
össze a rendőrök. A rendőrtiszt távozásra saóli-
totta fel a nagy tömeg gyürüjáben állókat és 
Pásztor Jóasef látva a rouilialmazt és hogy a tün-
tetők nyugodtan ©¡távoznak az Aradi-ucca kél tor-
kolatánál, hangosan igy szóit: 

— Ha már nem akndálvozták meg a rombo-
lást, legalább fogják el a rombolókat. 

Hangos és Izgalmas szóváltás játszódott le ej-
ti án és amikor Pásztor József látta az eredmény-
telen felkérést, izgatottan, magából kikelve igy 
kiáltott a gúnyosan viselkedő ós hangosan nevet-
gélő, az üveg-törmelékekre mutogató és a bezur 
zott és összetöri kiadóhivatalra integető ttinlelök 
felé: 

— Bitangok, rombolók 1 

Kovács felügyelő ekkor o<teWpett Pásrtörhoa 
és kijelenteti«, hogyha nem lávozik el, akkor elő-
állíttatja a rendőrségre. 

— Engem akar előállítani — hangzott a 
válasz —, aeokat a bitangokat állitolta volna elő, 
akiket félórán keresztül hagytok rombolni. 

A felfigyelő megismételte felszólítását, mire 
Pásztor igy válaszolt: 

— Hát latsók előállilani engem a tünletők 

helyetti Gyerünk! 

AB nocai támadás megle}>o fordulata ezután 

kdvelkewtt. 

A rendőrtiszt két rendőri vezényelt 
Pásztor József mellé és kiadta a pa-

rancsol: 

— Tessék clőúlitani. 

A két rendőr megfogta Pásztort megindullak 

a vároeháiia felé. 

A tüntetés legújabb fordulatát nogy tömeg néz-
te végig és meglepve, felindultan kisérte a fejle-
ményeket. Nagy izgalomban kavargott az egész 
ucca, amikor a büntetés után — a megtámadott 
lap .szerkesztőjét két rendőr kisérte be a rendőr-

nő. A kapiláiivságon rlr. Rnrboi i Jenő főtaná-
csossal izgaWl hangoti közölte Pásztort 

— Főtanácsos ur, eluállilotlakl 

Néhány perc múlva, de izgalmas jelönietek után, 
tlorbolá l'őlanácsos kö/.ölte, hogy Pásttor szabad, 
azonnal eltávozhat a városháráról. 

A szerkesztő etóállilását az Ucca közönsége 
nagy i/g ilomhan nézle vr^ig, ugy, hogy a város-
házáról ekkor nagyobb rendőrcsapatot vezényel-
tek az épület elé, hogy a lömeget eltereljék. Ez 
teljes mérlékben sikerült is. 

A rektor 
Amikor- az egyetemre hir érkezett a lünletésekv 

ről. dr. Dilrói Gábor rektor májráhof! kérette a 
bajtársi egyesületek vezetőit, akik nemsokára meg-
jelentek a reki >ri hivatalban. A rektor érdeklő-
désére a rliá'cvezéfik Közölték, hogy a tüntetések 
öltét is meyicpüarról nem volt tudomásuk 06 
mint már annyiszor, most ír kijeienlietfctít, a baj'-
táfsi fctryesü letektől teljesen távol állnak a tüw-
tethek és a -.-»yesülelek mindent et fot/ndk kö-
vetni, hogy 1 »1 1 itsák a leljes rendet és minden 
beiratkb'fiti l\n''l i>Ó számára n emulati szabad-
aáuoK 
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azonban először e«v kódobálnt, 
maid később még kettőt fogtat 

meg. 

Ar ostrom a rendőri hevatakzosára termé-
síéleseri á/ol1:iá! végét ért, de á hangos és izgal-
mas uccai jelenetek még tovább folytatódlak, 
sőt — me.dejw fordulattal záródtak. A rendőrök 
ugyanis élöálfiloftAk a rendőrségre — Pásztor Jó-
zsefet, a Délmagyarország felelős szerkesztőjét. 

Pásztor Józsefet 
rendőrségre 

Ditrói rektor ezután telefonon érintkezésbe lé-

|iett a ktil uszminisztét-himmal és jelentést tett a 
történtekről. Jelentés érkezett a rektorhoz a mid-
őrségről is, hogy 

hárem egyetemi hallgatót, akik ft 
Délmagyarország elleni rombolás-

ban résztvettek, előállították a 
rendőrségre, 

kihallgatták, ezután élfeóCSájtótták dket a rend-
őrségről, az eljárás folyik ellenük. Az egyetemi 
rektor a tüntetések miatt a szerdai napra szüne-
tet rendelt el. 

Délután lel 3 órakor flr. Dilrói Gábor rek-
tor a következőket mondotta: 

— Délfelé jelentetlék nekem, hogy kisebb diák-
csojiort a központi épületből kiindulva elment 
a bölcsészkari intézetbe és tüntetni akart a fo-
lyosókon, de ebben megakádályozták őket. ítnien 
áz anatómiára mentek, de Szintén meggátolták itt 
ie a készülő tüntetést. A bajtársi egyesületek ve-
zetőivel tárgyaltam, ők kijelentették, hogy a tün-
tetésről előzőleg nem volt tudomásuk, azok vá-
ratlanul érlók őket és nem a bajlársi egyesüle-
tekből indultak ki, de mindent elkőveüiék, hogy 
az etryetemeh teljes rend és nyugalom legyen. 
A tüntetés elszigetelt jelenség és remélem, hogy 
már le is zajlott. 

— Megjegyezni kívánom — folytatta a rektor 
—, hogy amint értesültem, sajnálatos provokációk 
is érték a diákokat, egyesek sértegetlek őket. 

Tüntetések 
a Széchenyi-téren és a Kárász-uccán 

Délután tovább folytatódtak a tüntetések é6 a 
zavargások. Fél 5 óra tájban jelentették a rend-
őrségen, hogy egyetemi hallgatók egy csoportja 
tüntető felvonulásra készül a korzón és a Kárász-
uccában. Kerékpáros rendőrök mentek ki a kor-
zóra és a felvonuló diákok útját két eldalról el-
álltak. 

A készülő tüntető felvonulás hírére ekkor mint-
egy ötven főnyi diákot előállítottuk a rendőrség--
re, ahol megkezdték a kihallgatásukat. Három-
negyed óráig tartott ez, majd a diákokat elbocsáj-
tották a rendőrségről. 

Félórával később újból jelentés érkezett a rend-
őrségre, hogy 

egy nagyobb diákcsoport tüntető-
leg vonult fel a belvárosi boltok 

elé. 

Először a Párisi Áruház felé nyomultak, de a 
kereskedés tulajdonosai lehuztcHc a kirakatok rőt-
lóját. Éktelen lármával ekkor a tüntető tömeg a 
Traub-féle könyvkereskedés elé vonult, de itt is 
lehúzott redőnyökre találtak. 

A tüntető tömeg ekkor 

a Kárász-nccába nvomnlt 

itt azután a rendőrökkel talál Iák magukat szembe. 
A rendőrség itt azután a zajongó tüntetőket széj-
jeloszlatta. Voltak, akik a rendőrök felhívásának 
nem engedelmeskedtek, ezeket összefogdosták ós 
bevitték a városházára. A városháza kapualja köz-
ben egészen megtelt tüntetőkkel, akiknek kihall-
gatását 6 óra után kezdte meg a rendőrség. A 
kihallgatások után valamennyi diókoi elbocsát-
tolták. 

DéEuténi támadás és ostrom 
a Kárász-uccában 

Az egyelem előtt elégedik „Az Est" uiságkőtegeit — Ufságmáglya 
után — kardlapozás 

Este egynegyed 7 órakor folytatódtak azok 
az események, amelyek délelőtt a Délmagyaror-
szág kiadóhivatala előtt lejátszódtak. Nagyobb 
csoport diák a központi egyetem előtt levő 
kertben gyülekezett, majd amikor a budapesti 
délutáni lapokat szállító autó „Az Est" fiókki-
adóhivatala elé érkezett, 

nagyobb csoport diák megtámadta 
az autót és „Az Est" példányai-
ból többszázat elvitt anélkül, hogy 

ebben megakadályozták volna. 

A diákoknak még arra is jutott idejük és le-
hetőségük, hogy a lapkötegeket hangos zajon-
gás és kiáltozás közben 

a központi egyetem kertjébe vigyék, 
ahol máglyát raktak belőlük és el-
égették. Az ujságmáglya közel 20 
percig égett és messze megvilágí-

totta a környéket 

A jelenetet nagy közönség nézte végig és a tö-

meg szinte megakasztotta a forgalmat a Ká-
rász-uccán és a Dugonics-téren. 

Amikor a máglya elégett, a diákok csoport 
tokra verődve, ismét a Kárász-ucca felé vonul-
tak és ismét „Az üst" fiókkiadóhivatala előtt 
gyülekeztek. Két rendőr teljesített itt szolgála-
töt és amikor a tömeg hangos zajongásha kez-
dett, oszlásra zólitották fel a diákokat, akik 
azonban nem távoztak el, sőt 

megismételték a délelőtti ostromot, 
valóságos kőzáport zúdítottak a ki-
adóhivatal még megmaradt abla-

kaira és cégtáblájára. 

Ekkor érkezett a helyszínre dr. S z ő n y e y 
Károly fendőrfőtanácsos, aki tőbb tüntetőt és 
lámadót ^igazoltatott. 

A tömeg az elfogott tüntetők szabadon bo-
csátását kövtelte, majd 

ismét több kő repült a kiadóhiva-

Most már vehet írógépet, 
mert megérkeztek a 

REMTOR írógépek, 
melynek mind a négy modell ja a mai fejlett irógépgy-irtáe csúcsteljesítménye. Lénye-
ges újítása: a tfgziíeit kocsisán és Mtiyedtf bel «kosár — 18 havi részletre is kapható 
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