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flz egyetemi fanács hétfőn még nem döntött 
a kereszt-mozgalom ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az isme* 
rétes egyetemi keres ztmozgalam ügyében még nem 
törtónt döntés. A decemberben felterjesztett me-
morandum hétfőn még nem érkezett vissza Sze-
gedi® a kultuszminisztériumból. Amint az irato-
kat leküldik, ez egyetemi tanács Ö6szeül és meg-
hozza döntését. Elterjedt tegnap annak a hire, 
hogy az egyetem testnevelési intézetéljen továbbra] 
is fenn vannak a keresztek. A rektor karácsonyi1 

utasítását a testnevelési intézetnek is elküldték, 
hogy a kereszteket a végső döntésig .e kell ven-
ni a tantermek faláról. Akkor a miniszter állás-
foglalását várták, mest pedig a kultuszminiszter 
ismeretes nyilatkozatai után az egyetemi tanács-
nak kall döntenie. Az intézetbe;) egyébként —i 
értesülésünk szerint — hétfőn szüneteltek az elő-
-*dások. . 

A« ügyben megkérdeztük dr. Szentpétery Zsigt 
mond egyetemi tanárt, a testnevelési intézet vezo-> 
tőjét, aki kitért a válaszadás alól azzal, hogy ez 
a kérdés az egyetem belügye és erről nincs 
módjában nyilatkozni, — meg kell várni a ta-
nács határozatát. 

A Turul Szövetség éles nyilatko-
zata az egyetemi tanács mellett 

A keresztmozga'om ügyéban a Turul SröveUég 
hétfőn éjszaka feltűnést keltő nyilatkozatot tett 
közzé. A nyilatkozat — amely a MTI kiadásában 
jelent meg — a következőket tartalmazza: 

— A »Turul - Szövetség szegedi kerületének 
rendkívüli vezértanácsi tábora megdöbbenéssel 
vett tudomást arról a támadásról, amelyet a 
»Nemzeti Újság« és a »Szegedi Ú j emzedék« 
cimü lapok legutóbbi számaiban a Ferenc József 
Tudományegyetem tanácsának a kereszt kifiig-« 
gesztésével kapcsola'o; 1 a'áozata alkalmából az 
egyetemi tanács és annak névszerint megnevezeti 
tagjai (dr. Zolmaí Béla, dr. SzentGyörgvi Albert, 
dr. Gelei József, dr. Győrf fy István és dr. Kiss 
.Albert) ellen ismételten intéztek. Ezen alaptalan 
támadásokat a »Turul« Szövetség szegedi kerüle-
tének vezértanácsi tábora a legerélyesebben visz-
szautasilja és az egyetemi tanács, illetőleg fent 
megnevezett tagjai iránt, akik közül dr. Kisek 
Albert prorektor és dr. Gelei József a szövetség 
kerületi magisterei, tiszteletteljes ragaszkadását 
és bizalmát nyilvánítja. 

— Különösen furcsának tartjuk azt, hogy az 
emiitett két lap — amikor .«okkal nagyobb hord-
erejű és országos jelentőséggel biró kérdésekkel 
kellene foglalkoznia — tudós professzookat kivin 
kioktatni és egyben akkora bátorságot vesz ma-
gának, hogy kizárólag egyetemi vonatkozású 
ügyekben a való helyzet egyoldalú beállításával 
és az egyetemi tanács jogkörének nem ismerése 
mellett lantikát gyakorol a tanács határozatai fe-
lett. 

— Fontosnak tartjuk kije'entení a kővetkező-
ket. Olyan egyének nyilatkoztak, akik nem voltaik 
hajlandók önmagukat megnevezni és ugy nyilat-
koztak, mintha az egész egyetemi ifjúság fölkent 
vezérei lennének és mintha ők képviselnék az 
egész egyetemi ifjúság álláspontját. Ezzel szem-
ben mi, a »Turul- Szövetség, mint az egyetemi 
i f juság első és legnagyobb szervezetének fele-
lős vezetői kijelentjük, hogy az egyetemi ifjúsági 
nagy többsége határozottan elítéli a kereszt ki-1 
téle'ének ezt. a puccsszerű és törvényellenes mód-] 
ját, mert chben a kereszt, meohurco'ását, profa-
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nizálását és a keresztény ifjúság egységének meg-
bontását látja. 

— Nem akarunk azzal foglalkozni, hogy kik 
akarják az ügy ilyen utakra való terelésével a 
helyzetet ehnérgesiteni, azt azonban határozotH 
tan állithatjuk, hogy nem lehetnek tiszta céljaik 
azoknak, akik ilyen fogáisotklal a keresztény 
egyetemi ifjúság egységének megbontására tö-

rekedve, az egyetem felelős vezetőit meghurcol-
ják és az ifjúságot felettes hatóságai ellen iz-
gatjálc. Kijelentjük végezetül és ismételten, hogj 
bizalommal és nyugalommal meg fogjuk várni 
az illetékes egyetemi halóság döntéséi, annak 
minden tekintetben magunkat alávetjük. Az egyet, 
temi tanácsot és a tanácsnak durván megsérteti 
tagjait telj«6 bizalmunkról és legmélyebb tisz>-
teletünkről biztosítjuk. 

A »Turul* Szövetség szegedi kerületi vezérsége 
nevében: 

dr. Gyurki Gyula^ 
a »Turul« Szövetség szenátora, 

a seegedi kerület e i. vezére 

A Bakonyban megtalálták 
a megszöktetett Darkó Magdát 

és autón Budapestre vitték a detektívek 
Kiderült a regényes leány szöktetés története — Több letartóztatás 

várható 

Budapest, február 17. Hétfőn délután fordu-
lathoz élrkezett el az az amerikai izü leányszök-
tetési ügy, amely már hetek óta foglalkoztatja 
a budapesti rendőrséget. Dr. Sárga Ferenc MABI-
tisztvbe'.őt azzal vádolták, hogy megszöktette a 
fiatalkorú Darkó Magdát, mert szülei nem akar-
ták hozzá adni ós azóta ismeretlen helyen rej-
tegette. Sárgát letartóztatták, de a fiatalembert 
ezekután sem volt hajlandó elárulni a leány tar-
tózkodási helyét. Hétfőn délután azután hosszú 
nyomozás eredményeiként megtalálták a fiataH 
urileányt. 

Többszöri kihallgatás után vasárnap délután 
átkísérték a főkapitányságról az ügyészség Markó-
uccai fogházába Sárga Ferencet, akit a rendőr-
ség nőragadás és zsarolás büntette cimén helye-
zett előzetes letartóztatásba. Ilir szerint az ügycszrj 
ség a rendőrségi vádtól eltérően személyes szabad-
ság megsértése cimén fogja kérni Sárga Ferenccel 
szemben az előzetes letartóztatás fentartását. 

Az ügyben kedden délben lesz az árvaszéken 
a döntés, amely esetleg befolyással lehet Sárga 
Ferenc cselekményének minősítésénél. 

A leány családja vasárnap 1000 pengő jutal-
mat tűzött ki annak, aki a leány rejtekhelyének 
nyomára vezet. 

Darkó Magdát hétfőn délután két detektív 
a Bakonyból 320 kilométeres gépkocsiut után fel-
vitte Budapestre és előállította a főkapitányság-
ra, ahol kihallgatják. 

Darkó Magda délután fél 6 órakor érkezeti 
meg rendőrségi gépkocsi Heim Péter és Szivesi 
Jenő detektivfelügyelők társaságában a főkapi-
tányság épü'etébe. Megérkezése után azonnal 

megkezdték kihallgatását 

Darkó Magda január 30. reggel óta Ba-
konyszombathely község szélén egy egyedül álló 
házban lakott Arányi Jolánnál, Sárga Ferenc kö-
zeli hozzátartozója egyik rokonánál. A leány 
Weisz Jolán néven volt bejelentve és erre a névre 
szóló keresztlevéllel is rendelkemett. A szöktetés1 
január 29-én éjjel történt, félegykor indultak el 
gépkocsin. A gépkorsin Arányi Mária, dr. Sárga 
Ferenc és Darkó Magda, valamint egy zászlós-
egyenruhát viselő fiatalember ült. Sárga a nagy-
vásártelepnél kiszállt a gépkocsiból és a két leány 
a zászlós társaságában tette meg az utat Bánhidán 
és Veszprémen keresztül 

Bakonyszombathelyre, 

A detektívek a nyomra ugy jutottak,'hogy végig-
jártak valamennyi fővárosi gép! o .̂ isiúnt és ellen-
őrizték a vidéki utakra indult autókat. 

Hétfőn délelőtt megjelent a főkapitányságon 
egy sofőr és közölte, hogy most jutott el hozzá 

a kitűzött ezerpengős jutalom hire 

és hajlandó elmondani Darkó Magda hollétét. 
"elügyelő autón leutazott Ba-

konyszombathelyre. A község határában kiszálltak 
a gépkocsiból és gyalog közelii tették me(g a lakat-
lannak látszó házat, ahova az egyik detektív ló 
pett be. Az ajtót egy nő nyitotta ki. 

— Itt lakik-e Mngdi? — kérdezte a detektív. 
— Itt nem lakik semmiféle Magdii — hang-

zott a válasz. 
A szomszéd szobában tartózkodott Darkó Mag-

da, aki azt gondolta, hogy Sárga Ferenc barátai 
közül jött mlaki, kilépett a szobából és azt mon-1 
dotlia: 

— Itt vagyok. Én vagyok Darkó Margit, pa-
rancsoljon! 

Erre a detektivfelügyelő is bemutatkozott. 
Darkó Magda néhány percig némán állt, majd 
sírni kezdett. Összecsomagolta holmiját és beszállt 
a rendőrségi gépkocsiba. 

A főkapitányság értesítette a család ügyvédjét, 
hogy 8 órakor a leányt átszállíthatják az árvaszék 
határozata értelmében ö Siesta-szanatóriumba 
lakó édesanyjához. Sombor-Schweinitzer József 
rendőrtanácsos kijelentette, hogy az ügyijén még 
több letartóztatás várható, mert bünsegédi bűn-
részesség cimén eljárás indul mindazok ellen, 
'akik a leány megszökletésében részlvetlek. 

Este 8 órakor a főkapitányságról Darkó Mag-
dát rokonai a Siesta-szanatóriumba vitték, ahol 
a szanatórium egyik pavillonjában helyeztéli el. 
Az árvaszék kedden délelőtt tárgyal Darlcó Mag-
da házassági ké e'me ügyében. 

Harc 
a titkos választójogért 

Echhardt vasárnapi beszéde 

Kiskörös, február 17- Eckharát Tibor vasár 
nap Kiskőrösön és Kecelem nasryobb beszédei 
mondo't. amelyekben élesein birálta a kormány 
munkáját- A kisgazdapárti gyűlésre több el 
lenzéki képviselő kísérte el Eckhardtot. Ott vo1« 
többek között Fábián Béla is. akit m elegeti 
megtapsoltak-

Eckhardt bevezetőben hangoztatta, hojcy az 
1928—30-as válság idején a kisgazdapárt őriz-
te meg az országban az alkotmányos törvényes 
rendet• A legutóbbi vá lasztásokkal kapcsolat-
ban kijelentette, hogy ehhez hasonló erősza-
kos választás még soha nem volt Ezután a 
diktaíuraveszélyről, a pártszervezésről és a 
közigazgatásról beszé't- Hangoztatta, 1,'okv 3 
kormánypártban a többség érdekéinek kell ér-
vényesülni de csak akkor, ha a többségi aka-
rat alkotmányos alapon és törvényesen jött 
létre- A titkos válás ztólosr az- amelyért mos! 
folyik a harc-

Eckhardt Tibor után Fábián Béla beszélt és 
azt hangoztatta, ho>gy szabadság nélkül nem 
lesz magyar feltámadás-

A kisgazdapárt gyűléseit több. m'nt t'zezer 
főnyi hallgatóság hallgatta végig-


