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ü^rW még épen maradi ablakait, majd szét-
oszlott. 

Háromnegyed 8 órakor azt jelezték a rend-
őrségnek. hogy a tüntetók 

a szegedi kenderfonógyár Londoni-
körufi épülete elé vonultak és kő-
záport zúdítottak a gyárépület abla-

kaira. 

'S kövek hat ablakot zúztak be a földszinten, 
de néhány kő felrepült az emeletre is, ahol Tö-
m ö r k é n y László kendergyári mérnök laká -
sának ablakait törte be. (Tömörkény László — 
Tömörkény Istvánnak a fia.) 

A romboló tüntetés még tartott, amikor meg-
jelentek a helyszínen a rendőrök és szétker-
gették a társaságot. 

Tizenegy óra tájban arról kapott a rendőrség 
Jelentést, hogy a diákok a Stefánia-sétány 
bokrai kőzött rejtőztek el és az a céljuk hogv 
a szinházj előadás végeztével, amikor a közön-
ség távozik a színház épületéből, 

isinél tüntessenek a rendőrség el-
len 

még pedig Winehkler István kereskedelmi és 
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter szemelát-
tára. A két miniszter ugyanis végignézte a 
«(zinházi előadást. A színház környékét nagy 
készültség szállta meg, átkutatták a Stefániát 
is és az éjszakai érákban S8 egyetemi hallgat él 
állítottak elő. köröttük több olyant is. akikről 
megállapították, hogy a Rákóczi-téri és a ken-
derfonógyár előtt} romboló tüntetésben részt-
Tettek. Az előállítottak ellen, bár szabadonbo-
o*ájtották őket. megindult az eljárás. 

Éjfél körül elcsendesedett végre a város, de 
az uccán rendőrtisztek vezetésével megerősített 
őrjáratok cirkáltak, hogy megakadályozzanak 
minden ujabb rendzavarási kísérletet. 

Hivatalos jelentés 
sCütörtökön este a követfoeziő közlést adta ki 

az MTI: 
A szeged' egyetem tanácsa az egyetem ala 

linójának. I- Ferenc Józsefnek halála évfordu 
lóján, csütörtökön délelőtt a fogadalmi templom-
ban tartott requiemen vett részt- A kv3° ' ét 
Raskó Sándor esperes-plébános celebrálta- Ezen 
<dő alatt az egyetemi ifjúság nyugodtan visel-
kedett Fél 11 óra tájban mintegy 200-ndl iöhb 
egyetemi hallgató csoportosult az elvetem elő-
csarnokában ás igen izgatott hangzatban tdr-
gyatdk a ti'gnajii eseményeket Az éppen távozó 
Ditrói Gábor rektor az ifjúságot nyugodt- a 
magyar egvetemi hallgatókhoz mái tó az egye-
tem és, az ország érdekeit nem sértő magatar-
tásra intette és engedélyezte hogy az ifjusác 
az épületben gyűlést tarthasson azzal a fetté-
tellel. hogy utána a legnyugodtabban szétosz-
lik- Ezt a mege.srye^ést rrr. Ifiuság télies mér 
tékben be is tartotta• Az egész nap fotv-wnán 
rendzavarás nem fordult elő• — mondja a köz-
lés- Az ifjúság a délelőtti óráikban a köziponti 
egyetemen még egv gytHést tartott• amely trtán 
rendben eit is oszlott- A bajtársi egyeltetek 
vezetői délután tiszte-Telteik a rektornál és biz-
tosították őt arról, hogy mint az a mai napon 
is megtörtént, ezután is n^nden ere}itkkel se-
gítségére lesznek a rand fenntartásában 

Az előadások pénteken *r vTöm*"'""* 

Hatszáz pengő pénzbüntetés« 
háromévi bortőn 

A főkapitány figyelmeztetése 

Az éjszakai Arákban dr. B a 6 c z Béla főka- 1 
pítányhelyettes az alábbi figyelmeztetést jut-
tatta el a Délmagvarország szerkesztőségébe 
közlés cél jából: 

Figyelmeztetés 

Simul Táron köiönségéhe* és a* egyetemi 
ifjúsághoz! 

A város területén megismétlődő súlyos ter-
mészetű. a közrendet és a magánosok vagyo-
nélt veszélyezteti büntetendő cselekmények 
megszüntetése érdekébein nyomatékosan fi-
gyelmeztetőm a közönséget és az egyetemi if-
júságot, hogy a város közrendje, nyugalma és 
a magánosok vagyonának megvédése érdeké-
bon a legerélyesebb intézkedéseket adtam ki, 
amelyeknek kérlelhetetlen szigorral való vég-
rehajtásét egyidejűleg elrendeltem. 

Ezzel kapcsolatban mindenféle a közrend 
és a város nyugalmának megzavarására irá-
nyuló csoportosulást, személyek és tárgyak el-
leni támadást, eröszakot éis rongálást legszi-
gorúbban eltiltok. 

Figyelmeztetem a város közönségét, hogy 
as m. Icít. renftórségnek a csoportosulások al-
kalmával a reod femtartávi céljából tett io-
téakedéseinek megszegése az 1879 évi XL. te 
78. §-ába ütfcző és 600 pengő pénzbüntetéssel 
büntethető kihágás. 

Az előfordult vagyon rongál ások megszün-
tetése érdekében kölönAs nyomatékkal hívom 
feí a. figyelmet az 1878 évi V te 176 J-ra, 
mely sprint .,Ha valamely csoport nyílt he-
lyen, akár személyeken, akár dolgokon követ 
»1 erőszakot a csoport, mindenik tagja S évig 
terjedhető börtönnel büntethető." 

A budapesti tüntetők felvonultak 
a parlament elé 

A belügyminiszter nem fogadta a tüntető diákok vezetőit 

Budapest, november 21. A tüntető egyetemi 
és főiskolai hallgatók mintegv 200 főnyi cso-
portja ma délután 6 óra tájban a képvselőház 
elé vonult. A tüntető diákok lekérették maguk-
hoz Rainiss Ferenc képviselőt. Rainiss Ferenc 
mielőtt lement volna. Kozma Miklós belügymi-
niszterhez fordult. A belügyminiszter Rainiss 
Ferencnek a kővetkezőket mondotta: 

— Az egész tüntetést érthetetlennek tartom, 
annál inkább, mert mindeddig nem sikerült 
megtudnom azt. hogy a tüntetéseknek mi a tu-
lajdonképeni céljuk és még kévés hé azt, hogv a 
diákság milyen eredményeket vár ettől? Nem 
vagvok hajlandó fogadni a tüntető diákság ve-
zetőit. Ha a diákság nyugodtan szétoszlik, a 
tüntetést teljeson abbahagyja és teljesiti köte-
lességeit, akkor a rend helyreállítása után, 24 
óra mulya hajlandó vagyok a legnagvobb meg-
értéssel és szeretettel fogadni a diákság vzc-
tőmek néhány tagját a belügyminisztérium-
ban. 

A belügyminiszter még rnmutatot» arra. 
hogy a diák avargások már iegen. .galmi 
saempontból is károkat okoznak. Az ecész tün-
tetés ani yit sem ér, hogy miatta négy külföldi 
fttanwadfOTV 

Rainiss Ferenc ezután a diákság előtt tolmá-
csolta a belügyminiszter kijelentéseit. A diák-
csoport ezután elénekelte a Himnuszt, majd 7 
órakor csendben és rendben szétoszlott. 

Gumibotos, kardlapos 
összeütközés 
Budapesten 

Budapest november 21- Budapesten csütörtfr 
kön tovább lolytatódtak az uccai tüntetések- A 
diákokat az egyetemek épületeibe nem enged-
ték be, az uccán gyülekeztek és a ^ %-'iivc-
szeti Főiskola felé vették útjukat- A tüntet ők-
n.l sikerült behatolni az épületbe- ahol az E r 
gevBergert énekelve követelték- hogy a z$í-
dóvallásu hallgatók hagyják el az éniUetet- Az 
aulát, aha"1 a d'ákok ös-sz*""'«1«-- v ; a 
kiürítette• Az uccára kiözönlő diákcsooor' a 
Király-ucoa és a Vörősmartliy-ucca sarkin 
ahol oszlásra szólították fel őket. összevere-
kedett a rendőrökkel A rendőrök gumibiiot 
és kardot használtak az ellenszegülő diákokkal 

szemben- akik közül többen megsebesülteik,-
Közel félóráig tartó közelharc után a rendőr-
ségnek sikerült szétoszlatni a tömeget- A tüir 
teíők közül 35 diákot előállítottak a rendőrség-
re• A sebesülteket a mentők részeltették se-
gélyben-

A belügyminiszter 
utasítása 

a rendőrségnek 
Budapest, november 21 Kozma Miklós bel-

ügyminiszter ugy nyilatkozott- hogy egyelőre 
még nincs tisztában azzal hogy az egyetemi 
diákság megmozdulását milyen ismeretlen erők 
fejthették ki- az azonban kéteé<rtelen> horv ez 
c, megmozdulás sem az országnak- sem Húr 
Ságnak nem érdeke A leghatározottabb szán-
déka. hocv az urca rendiét minden körmé-
nyek között fenntartja és ép ezért a rendőr 
kapitányságoknak szigorú utasítást adott• hogy 
a közrendet bármilyen megmozd^dsscl szem-
ben és ha kell- a legerélyesehb intézkedésekkel 
is védjék meg 

Két levél 
Csütörtökön a szegedi Izraelita Hadviseltektől 

a következő levelet kaptuk: 
L 

— Mi az élő-hősihalottak, akik együtt vérez-
tünk, együtt szenvedtük végig a ckéli és az északi 
hadjáratokat azokkal, akiknek gyermekeik önök, 
egyetemi polgárok, izenetet küldünk. Mi eleget 
tettünk a kötelességünknek. Nincs egysem közöt-
tünk, akik az ellenség előtt hősiességének bizonyí-
tékát ne adta volna. Mi, akik az élettel már leszá-
moltunk, akik nem gazdagodtunk meg a háború 
alatt, akiknek már semmi veszteni valójuk nin-
csen, mert az egészségünket és életünket javaré-
szét, ifjúságunkat a hazáért feláldoztuk, üzenjük 
önöknek, hogy továM» eaen aa nton nem haladhat. 

Mi is voltunk egyetemi hallgatók, de sohasem 
támadtunk olyan sajtóra, amely minden sorában 
a közszabadságért száll síkra. Pásztor Józsefnek 
igen sok hálával tartozik oz egyetemi polgárság 
Sok hálával tartozunk mi, az élö-hősihalottak is 
Mi nem leszünk hálátlanok. Ezúton izenünk Pász-
tor Józsefek ie: haladjon azon az utón, melyen ed-
dig járt. Ez a példátlan támadás arra késztet ben-
nünket, hogy sezretetünknek most már olyan bi-
zonyítékát adjuk, mely megvéd a volt hajtársaink 
gyermekei ellen. A Piáve, a Szereth körüli harco-
sok fognak ezentúl őrködni! 

Mi hízunk Szeged főkapitányában, bízunk pol-
gármesterünkben De Itt az Ideje annak, hogy be-
szüntessék ezeket az éretlen támadásokat, ame-
Ivefcef bnitársiinlc gyermekei folytatnak már kö-
zel 17 esztendő óta. 

A Szegedi Izr. Hadviseltek 
tisztjei és legénysége (aláírások.) 

II. 
Tekintetes Szerkesztőség! A tegnapi botrányos 

tüntetésnél az Aradi-uccában a közönség fel volt 
háborodva és többen így kiáltoztak: „Szégyen-gya-
lázatos dolgok ezek, snszterinastempó*'. Mi, cipész-
iparostanoncok ipariskolai társaink nevében til-
takozunk az ellen, hogy rombolókat hozzánk ha-
sonlítsák, vagy minket velük azonosítsanak. Mi, 
dolgozó szegény emberek gyermeke! vagyunk, 
aldk megtannlták becsülni a munkát. Felháboro-
dásunkat fejezzük ki a magyar iparosifjuság ne-
vében is. A tüntetők gyávák, akik valahányszor 
az ország sorsdöntő pillanatba kerül, elő jönnek 
—a zsidóveréssel és százan 1—2 nytápic diákot hő-
siesen elvernek ^ , . 

Nem vagyunk azonosak a gyára rombolókkal 
é.í kérjük, ne sértsen meg senki bennünket, hogy 
azt mondja: susztertempó. 

Tisztelttel: Az ipariskolai clpésstanonook 
- (aláírás.) 

Faüaviclni ajánlatait 
visszautasították 
Szentesen 

Szerte», november 21. A választási bizlos 
csütörtökön este hirdette ki az ajánlások vég-
leges eredményét. Eszerint vitéz V á r a d y 
László Nep- és N a gv Pál független kisgazda-
párti jelölt ajánlásait elfogadta, Pallavicmi őr-
gróf pártonkívüli ellenzéki és Dénes István 
munkáspárti jelölt ajánlásait elutasította. A 
választás tehát vitéz Várady Lásaló és Nagy Pál 
között fog eldőlnL 
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