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Délelőtti készülődés után 

csütörtökön este 
Ismét romboltak 

a tüntető diákok 
Támadás a Délmagyarország nyomdája ellen — Beverték a kender-

fonógyár ab akát — Szidalmazták a rendőrségei 

A ffőkapltányhelyettes erélyes figyelmeztetője 
(A Délmagyarország munkatársától) A szer-

dai viharos események, az uccai tüntetések és 
megismétlődő rombolások után a csütörtöki na-
pon teljes permanencíában voft a rendőrség. A 
városháza előtt és az egyetemi 'ntézetoknél ke-
rékpáros rendörök sorakoztak és farkasszemet 
néztek a gyülekező diákcsoportokkal-

A központi egyetem épülete előtt már reg-
gel 8 őra tájban rcagvobb t ö m e g é kezdtek 
gyülekezni a fiatal diákok, akik először a kert-
ben csoportosultak, maid a rektor engedelmével 
bevorm'tak az épület előcsarnokába• Tíz órára 
százötven-kéJszáz főnyire növekedett a diákok 
száma, a zajongás kihallatszott az u-cára-
Gyakran, lehetett haltam! az ismert szólamokat-
Mindegyikre kórusban válaszoltak a d!*1-nk> a 
kapuban állók pedig hangosan nevetgéltek-

A központi egyetemen 

Fél 11 óra (tájban az előcsarnokban megjelent 
dr- Ditrói Gábor rektor és felszólította a diá-
kokat. hogy a tüntetésektől, valamint a va-
gyonrongátásoktól tartózkodjanak, mert a rend-
bontókkal szemben szigorúan eljár• Megjegyez-
te a rektor, hogy az egyetemi tanács elhatároz-
ta. ha a rendzavarást nem hasjyják abba. 
az egyetem bezárásától sem riad vissza- Ez pe-
dig a félév elvesztését vonná maga után-

A rektor ezután autóba ült és a Szegedre ér-
kező miniszterek elé indult-

A diákok még továbbra is az egyetemi épü-
let előcsarnokában maradtak és tárgyalták, 
hogy mitévők legyenek- Szemben az épülettel 
kerékpáros rendőrök kettős sora állott fel. két-
két rendőr jutott a kert bejárata elé is> az uc-
cán pedig detektívek és rendőrök cirkáltk-
Ugyancsak rendőr őszeim került a többi egye-
temi intézetek elé is-

Tüntető séta 

Délben a központi épülettől seálfingóani kezd-
tek a diákok- 3—4-es csoportokban hagyták el 
az épületet ós a menzára mentek ebédelni- Köz-
ben a korzón kisebb csoportok kezdtek gyüle-
kezni és tüntető sétát rendeztek-

A.délelőtti órákban kihaltak voltaik az egye-
temi intézetek, többen csak a központi épület-
ben elhelyezett könyvtárba szándékoztak be 
jutni, az egyetemi altisztek azonban mindenkit 
igazoltattak• nehogy illetéktelenek jussanak 
be az épületbe. Zsidó vallású egyeienf» hallga-
tók távoltartották magukat az egyetemtől-

A rendőrség 

A délelfltt folyamán dr- Buócz Béla főkapi-
Dányhelyettes a s/zerdali rombdísdkkafl kap-
csolatban a rendőrség szerepéről ezeket mon-
dotta: 

— Nem igaz. hogy a rendőrség asszisztált 
volna a tüntetéseiknél- Amikor az első kődobás 
megtörtént a Délmagyarország kiadóhivatala 
ellen, — a rendőrség azonnal közbelépett• Az 
egyik detektív le ís fogott egy diákot- Meg kell 
állapitanom, hogy békés keretek között indult az 
egyetemi hallgatók tüntetése, csak később fa-
jult az el Hogy a kődobás meg ne történjen, azt 
nem lehet megakadályozni. — mondta a főkapi-
íányhelyettes-

— Pár héttel ezelőtt a Kossufch-kávéház elé 
.« nagy tömeg dák vonult fel ós a tüntetés 
egész simán lefolyt• Azt hihettük, hogy most 
is igy lesz• Amikor azonban a rendőrség tudor 
mást szerzett a kődobálásról. intézkedés tör-
tént és bele is avatkozott• Igen is Igyekezett a 
ködobálást megakadályozni és erősítést is küld-

tünk a Délmagyarország kiadóhivatala elé-
Amint jelentették nekem — folytatta a főkapi-
tányhelyettes —. 10 percig tartott a kődobálás 
a Délmagyarország előtt ós ezalatt — ami tőr 
lünk tellett, intézkedtünk- hogy megakadályoz-
zuk a rombolást-

9» Mindent megteszünk, 
hogy a szerdai rom-
bolások meg ne ismét-
lődjenek" 

A csütörtök délelőtti eseményeikkel kapcsolat-
ban a főkapitányhelyettes igy nyilatkozott: 

— A jelentések szerint a városban nyuga-
lom van- a rendőrséget készültségben tartjuk, 
hogy biztosítsuk a város békéiét- Ha szükségét 
látom. — hangsúlyozottan kijelenJem? hogy 
mindent megteszek, hogy a szerdai rombo-
lások meg ne ismétlődjenek• 

.  E£ d (5szenTrt öt egyetemi hallgató ellen t<r 
lyik eljárás a szerdai rombolásokból kifolyó-
lag. de a nyomozás folyamatban van és valószí-
nűleg emelkedik azoknak a száma, akibe* eliá-
rás alá vonunk-

Buócz fökapifányhelyettes 11 óra után autó-
ba ült ós a 144-es kilométerkőhöz ment ki a 
transzkontinentális itt megnyitására Szegedre 
érkező miniszterek és kíséretük fogiadtatására-
Amikor kérüik- hogy bízzon meg valakit a 
rendőrség vezetői közül, aki távolléte alatt az 
eseményekről informálja a sajtót, a főkapitány-
helyettes a következőket mondotta: 

— Nem szükséges ez a megbízatás, mert tel-
jes nyugalom van a városban és délután 2 óráig 
nem is történhetik semmi• A rendőrség erős per-
manenciában van és biztosítani fogja a vár«» 
békéjét. 

Délután 

Délután öt óra Éáíban a központi épület kör-
nyékén ismét gyülekezni kezdtek az egyetorrl 
hallgatók- Jelentés érkezett a rendőrségre, hogy 
a diákok csütörtökön este is meg akariák ro-
hamozni "Az Esf'-et hozó autóbuszt• Erre a 
hírre a rendőrség őrszemé megszállották a Ti-
sza-szálló környékét, ahová a budaipest— sze-
gedi autóbusz érkezik- Amtnt beérkezett az au-
tóbusz. körülvették a kocsit Néhány diák ts 
várakozott az autóbuszra, de rendzavarás nem 
fosdult elő a Tiszánál- A.z autóbusz ezután a 
Szeged-állomásra ment ki és ott osztották széf 
a rikkancsok között az újságokat- amelyeket 
azután taxikon számították be a városba és el-
helyeztek az ujságárusitóknál-

Az esti órákban a korzón ós a Kárász-uccu-
ban nagyobb tömegekben csoportosultak diá-
kok, mindenütt nyomukban volt a rendőrség. « 
nagyobb csoportokat szétoszlatta 

Felvonulás — kődObál ássál — 
a Délmagyarország nyomdája ellen 

A tüntetésre készülődök nem titkoiták. hogy 
a szerdai eredményt nem tartják kielégítőnek 
és ujabb felvonulásra készülnek a Délmagyar 
ország ellen. Mosit mór a rendőrség is felkészült 
az eshetőségekre, az egyeitem körül megerősí-
tett őrjáratok cirkáltak- Békésen kezdődött a 
délután, de öt óra után egy harminc-negyven 
főből álló csoport jelent meg a Kálvária-ucca 
ós a Lőw Lipó+mcca sarkán, ahol a Délmagyar 
ország nyomdája van- A tüntetők az ucca túlsó 

, oldalán, libasorban haladtak és kiáltoztak- Az 
I uooának azon az oldalán, ahol a nyomda van. 

most már rendőrök álltak őri- Amikor a tünte-
tők szembe kerültek a nyomdával- az efvik 
diák követ dobott a nyomda egyik ablakába, 
amelynek üvegje csörömpölve zuhant le 

Köziben értesítették a rendőrséige4 ahonnan 
kerékpáros riadószakasz indult ej és — néhány 
másodperc múlva már megjelent a tüntetés 
színhelyén- A tüntetők erre szétoszlottak, anélkül, 
hogy alkalmuk lett volna a további rombolásra-

Csütörtökön tehát mdr meg lehetett akadá-
lyozni a pusztító rombolást és el lehetett ke-
rülni a 20 percig tartó kóostromot-

Este a rendőrség ellen tüntettek a diákok, 
majd beverték a kenderfonógyár ablakait 

Riadó készültség a színház körül 

Az esti órákban 

ujult erővel lángoltak fel a tüntetések a szege-
di uccákon. Hét óra után egy nagyobb, mintegy 
ötven főből álló diákcsoport vonult végig a 

Széchenyi Moxl Ma utoljára 

Férjem barátnői 
l oan Craw ord 5, 7. 9 

Belvárosi Mozi Ma és mindennap 

Uj magyar filmi 

Szent Péter esernyője 

Mikszáth Kálmán legszebb regénye filmen 

Fősz. Gomfoaszoqi, Pery Pír», Vidor Fe-
rike, Ráibay, Makláry, Dénes, Pethes. 

Z. Molnár László 

korzón és hangosan tüntetett — a rendőrség el-
len. 

— Le a rendőrséggel! Le a hóhérok-
kal! 

— kiáltoztak a diáksapkás tüntetők. 

Néhány perc múlva a városháza felől kerék-
páros rendörszakasz vonult fel és fogta körül 
őket. A rendőrök nem oszlatták szét a tüntető-
ket, hanem az egész társaságot előállították a 
kapitányságra, ahol leigazoltatták, majd sza-
badonbocsájtották őket azzal, hogy botrány-
okozás cimén indul meg ellenük az eljárás 

Amíg az igazolás történt, jelentést kapott • 
rendőrség, hogy 

ki 
diákcsoport megrohanta a Rá-
i-téren levő „Kék macska" ne-

vű vendéglőt 

és hangos tüntetés közben kővel bezúzta a ven-
déglő néhány ablakát. Azonnal rendőrszakasz 
vonult ki. amely azonban már nem találta ott 
a tüntetőket; a diákok kisebb-nagyobb cso-
portokban szétszéledtek. Valamivel később 
alig egy óra múlva, ujabb diákcsoport jelent-
kezett ugyanezen a helven és beverte a ven-


