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legújabb modellekben már beérkeztek. Divatoipök 
remek választékban. Hócipők legjobb minőségekben 
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Pénteken nyugalom volt 
Szegeden 

Budapesten is megszűntek a tüntetések 
Szombaton még szünetelnek az előadások, hétfőn isméi megnyiLk 

az egyelem 

(A Délmagyarország munkatársától.) A két-
napi tüntetés után pénteken helyreállott a nyu-
galom Szegeden. Az egyetemi intézetek kör-
nyékét nagyobb diákcsoportok keresték íel, 
mindenütt erős rendőri készültség helyezkedett 
el. Rendzavarás nem fordult elő. A rendőrőr-
szemeket megkettőzték, kerékpáros rendőrosz-
fagok cirkáltak, hol itt, hol a város másik ré-
szeben tűntek fel. 

A reggeli órákban 

az egyetem kö ¿ponti épületét nagyobb diákcso-
portok kerestek fel, csak igazoltatás után lehe-
tett bejutni a/ épületbe. Az előcsarnokban he-
lyezkedtek el éf rögtönzött gyűlést tartottak. A 
megbeszélés a déli órákig tartott, azután nyu-
godtan eltávoztak a diákok. 

A rendőrség egész nap permanen-
ciában volt. 

A városháza udvarán kerékpáros rendőrosztag 
várakozott, a kapualjban pedig a rendőrség két 
autóia állott indulásra készen. Az autókra 
azonban pénteken nem volt szükség. 

Dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes dél-
után közölte, hogy abszolút csend van a vá-
rosban, a rendőrség felkészült arra, hogy a leg-
erélyesebben megakadályozzon minden rend-
zavarást. 

Hétfőn ismét megkezdődnek 
az előadások 

Pénteken este a következő hivatalos közle-
ményt adták ki a helyzetről: 

A mai nap a szegedi egyetemen a legnagyobb 
rendben telt el. Bár az előadások szüneteltek, 
d«> az ifjúság az épületekbe bemehetett, a 
könyvtárat használhatta. Semmi rendzavarás 
nem fordult elő. A hallgatóság délelőtt a köz-
ponti egyetemen megbeszélést tartott és utá-
na a legnagyobb rendben szétoszlott. 

Az egyetemi tanács a déli órákban avató 
ülést, utána pedig rendkívüli tanácsülést tar-
tott, amelyen elhatározta, hogy hétfőn az 
egyetemen az előadásokat újból megkezdik. 

Dr. D i t r ó i Gábor rektor ezt a hallgatóknak 
hirdetményben tudomására hozta, amelyben 
még a legnyomatékosabban jelezte, hogy az 
az előadások zavartalan menetét megakadá-
lyozó hallgatók ellen azonnali fegyelmi eljárást 
helyez folyamatba és az illetőket az egyetem-
ről kizárja. 

Nyugalom 
Budapesten 

Budapest, november 22• A budapesti tudo-
mányegyetemen pénteken helyreállt a nyugalom-
Az előadások még szünetelnék-

A főiskolád halig a'ók Turul Szövetségéinek ve-
zetősége nyilatkozatot tett. hogy a szövetség-
inek semmi köze sincs a tüntetésekhez• ezeket 
a szövetségen kivül álló egyének kezdték. visz-
szaéltek a Turul Szövetség nevével és néhány 
bajtársat félrevezetve, bevontak a tiitetésbe- A 
Turul Szövetség eltiltotta minden tagját a tün-
tetésben való részvételtől és megkel te 3 
szükséges lépéseket arra- illetékes hatóságok ál-
lapítsák meg. hogy kik voltak azok. akik a tün-

tetésben résztvettek, hogy 
célokra felhasználják-

azt kétes politikai 

Az Emericana 

elnöksége délelőtt tisztelgett K o r n i s s Gyula 
egyetemi rektor előtt. A küldöttség vezetői el-
mondották, hogy az Emericana ifjúsága teljes 
mértékben elitéli a rendzavarásokat és a maga 
részéről mindent megtesz arra, hogy ezek az 
incidensek, amelyek a tanulmány menetét 
megakadályozzák, véget érjenek. A vezetők 
kérték a rektort, hogy igazoltatás mellett te-
gye lehetővé az előadások látogatását, nyissák 

meg az egyetem kapuit, hogy ezeknek a fele-
lőtlen elemeknek a munkája a komolyan ta-
nulni szándékozókat ne fossza meg a tanulási 
alkalomtól. 

A MOT jelenti: 

Végváry József országgyűlési kép-
viselő, a Turul Szövetség fővezére 

pénteken este a következő nyilatkozatot tette: 
— Nem helyeslem az ifjúság ok nélküli tün-

tetését, de meg tudom érteni a fiatalság lelké-
ben élő keserűséget, amely saját sorsának kilá-
tástalanságát, egyre jobban látja és érzi. Egyes 
felelőtlen elemek ezt a jóindulatu ifjúságot sa-
ját céljaik szolgálatába állították. 

— Á magyar fiatalságnak vannak súlyos 
problémái. Senki sem veheti rossz néven azt, 
hogy a magyar fiatalság munkájának és tudá-
sának megfelelően jogot és helyet követel ma-
gának a magyar élet minden pontján. Ezt az 
if júságot tessék végre komolyan venni, tessék 
mellé állni, amikor dolgozni akar, amikor a 
maga jogait, kenyér- és munkalehetőségét 
akarja kiharcolni. Ezt kivánjuk a magyar köz-
véleménytől és ha ezt elérheti a dolgozni akaró 
és tudó ifjúság, akkor nem lesznek kirobbaná-
sok. 

Az orvoskamara 
és az orvosok szociális helyzete 

4 képviselőház pénteki ülése 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Csendes 

napja volt pénteken a képviselőháznak. Az orvos-
kamarai törvényjavaslatot tárgyalták, — saenve-
délymentes, csendes vita volt. K o z m a Miklós 
belügyminiszter a képviselőháziban levő dolgozó-
szobájában fogadta T o m c s ó n y i Ká lmán bel-
ügyi államtitkárt, akivel hosszabban tanácsko-
zott. 

A pénteki ülésen kisszámban jelentek meg a 
képviselők, akiknek niagyrésze vidéken tartózko-
dik és az időszaki választásokat késziti elő. A fo-
lyosón feltűnést keltett az a hosszabb tanácsko-
zás, amelyet K o z m a Miklós belügyminiszter a 
jobboldali folyosón R a s s a y Károl lyal folytatott. 

Az üléa alatt sokat beszéltek a képviselőház el-
következendő programjáról . Az orvoskamarai ja-
vaslat vitáját a jövő hét közepén befejezik, ezután 
rövid szünetet tart a képviselőház. Ezalatt meg-
kezdték az egyesitett bizottságban a hitbizományi 
törvényjavaslat vitáját. Ugyanekkor a felsőház le-
tárgyalja a képviselőház által eddig letárgyalt ja-
vaslatokat December elején megkezdődik a hitbi-
zományi javaslat képviselőházi vitája. Ezután 
szünet lesz, amely január 20-ig fog tar tan i Decem-
berben h ir szerint benyújtják a telepítésről szóló 
javaslatot, amelynek tárgyalására a karácsonyi 
szünet után kerül sor. A telepítési törvényjavaslat 
után kerül sor a sajtótörvényre, azután a költ-
ségvetés vitája következik. 

A képviselőház pénteki üléséről 

részletes jelentésünk 

a következő: 

A képviselőház ülését péntek délután 4 óra -
kor nyitotta meg vitéz B o b o r y György alél 
nők. M a r t s e k é n y i Imre előadó beterjesz 
tette a közgazdasági és közlekedésügyi bizott 
sá£ jelentését az iparügyi miniszternek az or-
szágos villamosítási tájékoztató tervről, utána 
a Ház harmadszori olvasásban elfogadta a bor-
törvényjavaslatot, majd folytatta az orvosi 
rendtartásról szóló javaslat általános vitáját. 

R u p p e r t Rezső: Ez a javaslat nem ke-
nyérjavaslat, csak folytatása annak a kor-
mánymunkának, amely csupán a rendeletekből 
áll. A kormánynak előbb az orvosok szociális 
helyzetét megjavító törvénvjavaslattal kell 
jönnie, mert csak igy viselheti el az orvostár 
sadalom azokat a terheket, amelyeket ez a 
javaslat vállaira rak. Elsősorban meg kellene 
reformálni az egész társadalombiztosítást, mert 
az tul van adminisztrálva. Jobb kamara nélkül 

hagyni az orvostársadalmat. A javaslatot nem 
fogadta el. , 

T ó t h Pál azt hangoztatta, hogy a törvény-
javaslat helyes elvekből indul ki és legfeljebb 
egész jelentéktelen változtatásokra van szükség. 

T ó t h Pál beszéde további folyamán han-
goztatta, az orvosok méltók arra, hogy a köz-
életben megfelelő helyet foglaljanak el. 

P r o p p e r Sándor azt hangoztatta beszédé-
ben, hogy az igazi érdekképviselet csak önkor-
mányzati alapon képzelhető el. Erről azonban 
a javaslatban szó sincs. Itt ki fog derülni, hogy 
minden teher az orvosoké és minden hatalom 
a belügyminiszteré. Rámutatott arra, hogy a 
falu egészségügye el van hanyagolva. Évről-év-
re csökkentik az erre előirányzott összeget. 

K o z m a Miklós belügyminiszter: Több, 
mint 600 ezer pengővel emeltem fel. 

P r o p p e r Sándor a tuberkulótikus halálo-
zás nagy számával foglalkozik ezután, majd a 
vidék közegészségügyi helyzetét tette szóvá. 
Megemlítette, hogy 2—300 olyan halottkém van 
az országban, akiknek nincs képesítésük. Az 
orvosképzés legnagyobb akadályának tartja a 
numerus clausust. Közegészségügyünket euró-
pai színvonalra kell emelni. A javaslatot nem 
fogadta el. 

B r o g l y József a következő ülésre halasz-
totta beszédét A Ház vita nélkül elfogadta az 
elnök napirendi indítványát, amelynek értel-
mében a vitát a jövő héten kedden folytatják. 

B e l v á r o s i M o z i S'omh Ion és vasárnap 

üzen! Peter esernyője 
A legújabb magyar Ilim 

Széchenyi M O Z S Srombaton és minden nap 

Istenek a tilosban 
A legmulatságosabb szatirikus 
vígjáték a római milhológiából. 

Főszereplők: Wlly Frlte, AdeJe 
Sand i ock és PAUL KEMP. 

Grandiózus kiil l itás a rendezés 
eteje. Milliós film attrakció 


