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a Röszkeníl letartóztatott német autósokat 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy a röszkei ha-
tárnál a rendőrség feltartóztatta az „I. K. 
178.059" rendszámú német kocsit, amikor az 
a határon át akart menni Jugoszláv területre. 
Napokkal előbb történt, hogy egy német ko-
si Pilisvörösvárott keresztülhaladtában elütött 
két játszadozó gyermeket, majd továbbrobo-
gott. Az egyik gyermek meghalt, a másik ál-
lapota válságos. Az autónak sikerült meg-
szöknie. Budapest határában egyszer feltar-
tóztatták a kocsit, a vezetőn kivül azonban ak-
kor már nem ült benne senki, a vezető pedig 
azt a mesét adta elő, hogy utasai a Fiume-
szálló előtt várják. Később a detektívek ke-
resték a kocsit a Fiume előtt, de sem azt, sem 
az utasokat nem találták meg. Azóta szigorú-
an ellenőrizték a határt, de valahogy a gázoló 

autó külföldre szökött. 
Csütörtökön délután — mint jelentettük —, 

gyanús autó állót meg a röszkei vámnál. A 
rendőrség utasítására a határőrség nem en-
gedte át a kocsit, hanem utasaival és vezető-
jével, W e i g l e r Helmuth-tal együtt behozta 
Szegedre. Azonnal rádióértesités ment Pilis-
vörösvárra és Budapestre, jóllehet a németek 
tiltakoztak a gyanúsítás ellen és a kocsin nem 
látszott nyoma a gázolásnak. A nyomozás 
azonban megálapitotta, hogy Röszkén jó fo-
gást csináltak, mert az autós-társaság valószí-
nűleg azonos a gázolókkal. Péntekre már meg 
is érkeztek Pilisvörösvárról a csendőrök, akik 
a szegedi csendörségtöl átvették a német fog-
lyokat és magukkal vitték a nyomozás, illetve 
a vizsgálat lefolytatása végett. 

Kooutowíitz professzor 
a vasárnapi diákgyiilésről 

»Garanciát kaptam, hoqy a gyűlési politikai propagandára és sem-
miféle kilengesre nem fogják felhasználni" 

_ (A Délmagyarország munkatársától.) A szege-
di egyetemi ifjúság egyik csoportja, az Emeri-
cana bölcsésrblokkja, néhány héttel ezelőtt gyű-
lést akart tartani »a keresztény ipar, a keresztény 
kereskedjem ós a keresztény sajtó propagálása:; 
céljából. Az egyetem rektora engedő.vezte a gyű-
lést, amelynek meghivó pl .útjai felkerültek az 
egyetemi intézetek hirdstőláb'áira. A gyűlés meg-
tartására vonatkozó engedélyt azonban a rektor 
az utolsó pillanatban visszavonta. 

Abban az időben lángolt ugyanis a legerőseb-
ben az a harc, amely a kereszt kitűzésének kér-
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dése körül keletkezett. A hangulat feszült volt, 
de a meghirdetett gyűlést titkos agitátorok ho-
rogkeresztes propagandára is fel akarták hasz-
nálni és ai egyetemi intézeteket feleaJcnsztottákl 
Debrecenben készült nyilaskeresztes röpcédulák-
kal. A rektor erre a két körülményre való hivat-
kozással vonta vissza a gyűlés megtartására adott 
korábbi engedélyét. Most, hogy a keresztkérdés 
elintéződött az egyetemi tanács ismeretes határo-
zatával, az Emericana bölcsészblokkja ismét el-
határozta, hogy megtartja a gyűlést. Határozatát 
be is jelentette az egyetem rektorának, aki a gyű-
lés megtartására megadta az engedélyt. 

A plakátok ismét megjelentek és közlik, hogy 
a vasárnapi gyűlésen, amelyet az egyetem Szuko-
váthy-téri épü'etének auditórium maximumában 
tartanak meg és amelyre meghívót kaptak a töb-
bi ' diákszervezetek és társadalmi egyesületek is, 
a megnyitó előadást dr. Kogatowitz Károly egye-
temi tanár, a bölcsészblokk tanár-elnöke tartja. 
Előadást tart még Zvezdovits Imre minorita atya, 
Falcione Lóránt assessor, Hoppal .Mihály volt 
assessor és Görgényi A. András blokk-senior,, 
Hír szerint Wolff Károly is közölte, hogy részt-
vesz a gyűlésen. 

A vasárnapra összehívott gyűléssel karc olat-
ban különböző hírek terjedtek el a városban. 
Szükségesnek tarlottuk, hogy kérdést intézzünk 
az ügyben dr. Kogulowiiz Károly professzorhoz, 
aki a következőket mondotta: 

— Azt hiszem, a gyűlés sokkal kevesebb port 
fog felverni, mint amennyit a gyűléssel kapcso-

latos feltevések és kombinációk felvertek, hiszen 
éppen maga az ifjúság volt az, amely szükséges-
nek tarlotta a múltkori gyűlés elhalasztását, tekin-
tettel arra, hogy egyes kívülálló tényezők a gyű-
lést politikai propagandára szerették volna fel-
használni. Én különben tanár-elnöke vagyok • 
bőlc&észblokknak és nincs más szerepem, csak 
ügyelni arra, hagy a gyűlésen résztvevő ifjúság 
el ne ragadtassa magát és mindent elkövessek, 
hogy semmiféle kilengés ne legyen. 

— A gyűlés tulajdonképeni célja az, hogy aa 
ifjúság támogassa a Baross-Szövetség ismeri 
mozgatmát és foglalkozzék az ifjúság elhelyez-
kedésének kérdésével. Annakidején közöltem aa 
ifjúsággal, hogy nevemet csakis abban az eset-
ben adom oda ehhez az akcióhoz, ha komoly 
garanciát kapok arra, hogy a gyűlés nyugodt le-
folyású lesz és a gyűlésen semmi kilengés nem 
történik. A garanciát meg is kaptam, ezért vál-
laltam el az elnöki szerepet. Meg vagyok győ-
ződve róla, hogy az if júság méltóságteljes, hig-
gadt magatartást fog tanúsítani és igy megfelel 
az egyetemi tanács intencióinak. 

Kozma belügyminiszter 
a nemzetiségi kérdésről 

beszélt 
a pécsi installáción 

Pécs, március 6. Baranyamegye és Pécs tör-
vényhatósági bizottsága pénteken iktatta be u j 
főispánját, vitéz dr. Horváth Istvánt. Az ünnepi 
közgyűlésen résztvett Kozma Miklós belügymi-. 
miniszter Johann Béla államtitkár és több képvi-
selő társaságában. 

Vitéz Horváth Istvánt előbb Baranya várme-
gye törvényható áii bazottaíga iktatta be. A köz-
gyűlés délelőtt fél 11 órakor kezdődött, amelyet 
Fischer Béla alispán nyitott meg. Az u j főispán 
Virágh Ferenc megyéspüspök kezébe letette az es-
küt. Az eskütétel után a főispán elmondotta szék-
foglaló beszédét, majd Olle István főjegyző a 
vármegyei tisztviselői kar nevében köszöntötte a 
főispánt, Heckenberger Konrád pápai kamarás és 
Nagy Ferenc törvényhatósági bizotlsági tag üd-
vözölte a törvényhatóság nevében az uj főispánt. 

Kozma Miklós belügyminiszter ezután hosz-
szabb beszédet mondott. 

— A vármegye élén mi ma a főispán feladata? 
— kérdezte a belügyminiszter. Az, hogy szorosan 
összekapcsolódva a törvényhatóságokkal, respek-
tálva azok jogait és képviselve ott a kormányzal 
intencióit, előkészítse a jobb magyar jövőt. A 
főispán jövő feladatai közül kettővel kivánok 
foglalkozni, két olyan feladattal és kérdéssel, 
amely túlmegy a vármegye határain. Az egyik a 
nemzetiségi kérdés, a másik az egyke kérdése. 

— A nemzetiségi kérdést abban a szellemben 
kell kezelni — mondotta a belügyminiszter — , 
ahogy a kormány legutóbbi rendelkezései jelölik 
meg: teljes szabadság az anyanyelv és minden 
kulturális vonathozás terén, mint ahogy mindig 
igy is volt. Hibások azok. akik akadályt akarnak 


