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— Az első megoldatlan probléma a zsidó-
kérdés — kezdte —, a másik is sulvos, ez azok-
nak a problémája, akik eladták magukat a 
zsidóknak 

Részéit a diszgójokról, akik „az ifjúság elé 
telepednek", majd azzal folyiatla. bogy min-
den társadalmi osztály ál van halva a fajve-
delem gondolatától és várják a cselekvés ide-
jét. A Turul Szövetség a numerus claususból 
sarjadt — folytatta. A Turul intézményesen 
akarja megoldani a kérdéseket. 

— Uj kifejezést kell keresni már 
a „keresztény" szó helyeit, 

mert az is keresztény, oki kikeresztelkedett -— 
jelentette ki. Hangoztatta, hogy a jobboldali 
szervezetek gombaniódrn szaporodnak, ntfn-

,denki vezér akar lenni és ez késlelteti az erők 
összefogását. 

Foglalkozott később a szakorvosi rendelet-
tel, amely szerinte alkalmas arra, hogy töme-
gével hozzanak l>c zsidókat. ü l , mint az 
egyetemi magántanároknál szükség van a nu-
merus claususra. Végül kijelentette, hogy 

nem mondott le a fővezérségről 

h ez nincs is szándékában mindaddig, amed-
dig az ifjúság bizalmát birja. 

Festetics Doniokos 

vt.lt a következő. Kijelentette, hogy nem lép-
nek ki n N'ep-ból akkor sem. ha nem teljesiti 
a kormány a kéréseikéi, mert nem hajlandók 
átengedni helyeiket, ő a zsidókérdést — mint 
mondotta — fokozatosan, graduálisan oldaná 
meg. 

— Mi nem kaszás-, vagy nyilaskereszttel 
küzdünk, hanem kereszténv becsülettel! 

B á n k u t h y zárta be a beszélők sorát. Pa-
naszkodott, hogy sok a lelkesedés, de kevés a 
tett. 

— Ha annvit dolgoztunk volna, mint ameny-
nvit lelkesedtünk, ma m i lehetnénk az urak a 
zsidók felett — jelentette ki. 

A gyűlés 11 óra Iáiban ért véget dr. G v u r -
k i Gvula zárószavaival. A megjelent diákok 
hamar eloszlottak, éjfélkor a rendőrség meg-
szüntette a permanenciát. 

A Turul lerándult vezérei az éjféli vonattal 
visszautazlak Budapestre. 

A rekíor felhívása 
„Jól gondolják meg, milyen példát 

adnak a románoknak! ' 

Dr. E r d é l y i László rektor délelőtt a kö-
vetkező felhívást bocsájtotla ki: 

— Egyetemi Polgárok! A pécsi és buda-
pesti diákok tüntetéseinek hirei arra készlet-
nek, hogy szózatot intézzek a szegedi egyete-
münk ifjaihoz. 

— A magyar diáktüntetések sokszor azt 
okozzák, hogy nchány nap múlva 

a román diákok százszoros tünte-
tést indítanak a magyarok ellen. 

— A magyar diákok tehát jól gondolják 
meg. minő példát adnak a románoknak a ma-
gyarok mérhetetlen kárára. 

— Amikor Hóman miniszter ur tele van 
igazi keresztény főiskolai reformok tervével, 
meghallgatta a magyar intelligencia és iskola 
összes tekintélyeinek bölcs tapasztalaiéit és 
véleményét és nem zárkózott cl az egyetemi 
főiskolai diákság óhajai elől sem, akkor 

nagyon meg kell válogatni a han-
got cs módot, 

amellyel a nagv diákság még több kedvez-
ményt óhajt elnyerni a magyar királyi kor-
mán vtól és a törvényhozástól. A bölcsen meg-
fontolt kérelmek és panaszok megért«) párto-
lóm találnak nemeslelkü kultuszminiszte-
rünknél. Azért nagyon kérem a mai diákgyü-
lés vezéreit és tngiait. hogy niéllö legyen gyű-
lésük a szent ügyhöz, amelyet elő akarnak 
segiteni. 

— Az egyelem legnagvobb és egyik legszebb 
termét kérték el tőlem nagygyűlésük megtar-
tására. Én beleegyeztem ebbe azon biztos re-
ménvben. horrv nz ifjúság a s/ép nasv auditó-
riumhoz méltóan engedi lefolyni saját gvűlc-
sét és 

nem foc arra kényszeríteni engem 
és utódaimat, hocy a lövőben '?vü-
lésüket az egyetem falai közül ki-

zárják. 

— Szeged már nagv nemzeti mozgalmakban 
is ludott u j nagy utakat muta tn i Adia Isten, 
hogv a szegedi egvetemi ifiúság n diókgyiilé-
sek bölcs lefolyásában is u i utal mutussou. 

A budapesti verekedések 
Budapest, február 24. A budapesti egyelem 

bölcsészetkari fakultásán szerdán folytatód-
tak a tüntetések. Botrányos verekedések és 

jelenetek játszódtak le. Á reggeli órákban a 
Trefort-kertbcn gyülekeztek hallgatók mint-
egy harmincan, zsidóztak, ergerbergereztek, 
ma jd csoportokra oszolva sorra járták az 
egyes intézeteket. B u g a r s z k v professzor 
kémia órája alalt kezdték a zsidózást, mivel 
azonban a teremben nem volt zsidó, tovább 
vonultak. Hasonló tüntetés zajlott lc G r o ó 
professzor órája alatt is. A bölcsészclkaiQn is 
folytak a tüntetések tovább, végül verekedésre 
is sor került. A Tréfort-kertben a zavargók 
megtámadtak cgv negyedéves bölcsészt és ököl-
lel az arcába sújtottak. A köznonti épület lép-
csőházában és az aulában is üUcüdtek egy 
zsidó hallgatót. A iogi karon és a közgazda-
sági fakultáson a Kéraerv-pártiak nem jelen-
lek meg előadáson, a műegyetemen szórvá-
nyos demonstrációk voltak. Az egyetemi épü-
letek előtt egész délelőtt nasv tömegek álltak. 

Uccai Jün'etés Debre-
cenben 

Debrecen, február 21. A debreceni diákság 
egy része szerdán este tüntetéssel meg akarta 
zavarni a Hungária Moziban a „Lovagias 
ügy" cimü film előadását. A diákok felvonul-
tak az uccán. A helyszínre rövidesen gyalo-
gos és kerékpáros rendőrök érkeztek és oszlás- 1 
ra szólították fel a tömeget, amelynek soraiból j 
sértő kiáltások hangzottak el. ' 

A tömeg a felszólításra nem akart szétosz-
lani, mire lovasrendőrök érkeztek, akik kivont 
kaiddal oszlatták szét a csoportokat. Ezután 
kisebb csoportok a Fő-uccára vonultak, a 
rendőrség két nagyobb csoportot záróvonal-
ban vett körül és a rendőrségre kisérlc őket, 
ahonnan igazoltatás után valamennyi előállí-
tottat elbocsátották. 

Nyolc óra előtt az egyetemi hallgatók egy 
csoportja ismét a mozi elé vonult, rendzava-
rás nem történt. 

A dokiorfelőlieken kívül 
a hozzátartozókat Is 
megtámadták a pécsi 

egyelem folyosóin 
Pécs, február 24. A pécsi tudományegyetem 

központi épületében szerda délután fél 1 órá-
ra volt kitűzve négy orvosjelölt doktorrá ava-
tása, akik közül három izraelita vallású. A 
diákok egyrészc ezek ellen tüntetni kezdett. A 
három izraelita doktorjelölt az avatástól visz-
szalépett. Ez azonban nem csillapította le a 
tüntetőket. A doktorjelöltek avatására érkező 
hozzátartozókat az aulóKnl kiiövet. ütlegelni 
kezdték és a kapun kilökték. Eevrészük a tett-
leges bántalmazás elől a rektori hivatalba 
menekült és még délután is ott Tartózkodtak. 
A diákok a ki ¡áratoknál táboroztak. Az egye-
temi épületek körül erős rendőri készültség 
van-

Délután 

folytatták a tüntetéseket. Fél 6 órakor mintegy 
fii) hallgató behatolt a iogi karra, ahol a szo-
ciális anfolyan előadását megakadályozták. 
Az est folyamán a város több pontján csopor-
tosultak és tüntetésbe kezdtek, a rendőrség 
szétoszlatta őket. 7—8 óra között a pécsi zsidó 
iskola és zsidótcmnlom ablakait heverték, ma jd 
a Rákócw-uton egy bútorüzlet hatalmas kira-
katát verték be. Á rendőrség 6U embert állí-
tott elő. 

950 pengő kalandja a titokzatos 
rejtekhelytől a fegyházig 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt az ügyészség rövid utón a törvényszék 
elé állította ifj. Csala Ferenc 27 éves makói nap-
számost, aki az elmúlt napokban kalandos ese-
ményeken ment keresztül. Dr. Molnár István tör-
vényszéki biró előtt megtartott tárgva^son a kö-
vetkezők derültek ki a lopással vádolt Csalával 
kapcsolatban. 

Csala Ferenc valamilyen kisebb jelentőségű 
ügyben kapott büntetését töltötte lc február 12. 
és 17-ikc között a makói járásbíróság fogdájában. 
Cellatársa volt egy Maío P. István nevű föld-
műves is, akivel igen összebarátkozott. Egy napon 
Mató levelet kapott a feleségétől és a levélben 
az asszony bejelentette Ma tónak, hogy elhagyja. 

A földműves ijedten újságolta Csalának, hogy 
baj van, mert az asszony ismeri a megtakarí-
tott pénze rejtekhelyét, most alighanem elviszi 
magával azt i s . . . Csala kérdéseire először, azt 
mondotta, hogy 40—50 pengője va^ elrejtve, ké-
sőbb bevallotta, hogy 7GQ—S00 pengőt ásott el 
egy rejtekhelyen. Azt is elmondotta, hogy 

messre van az a rejtekhely: 

a Bárdny-uccában lévő Bátyi-jele szaföcsüzlct 
melletti ház nyári konyhájának a sarkában, mé-
lyen a föld alatt . . . 

Csala másnap kiszabadult, Mató továbbra is a 
fogházban maradt. Csalának első dolga volt, hogy 
a jelzett helyen a pénzt felkutassa. Nem nagyon 
bizolt ugyan Mató előadásában, mégis megkísé-
relte a dolgot. '7-én este 9 órakor bemászott a 
Bárány-uccai ház udvarára, megkereste a nyári 
konyhát és a lakatpt leverve az ajtóról, beha-
tolt a sötét és elhagyatott helyiségbe. A magával 
vitt ásóval a balsarokban — ahogy Mató mon-
gollá — ásni kezdett és csakhamar rábukkant 
egy légiára. A tégla alall egv fazekat talált, a 
fazékban egy rossz kcménykalapot, amely tele 
volt gyömöszölve elsárgult ujságpapirossal. Ami-
kor az ujságpapirost szétbontotta, egy csomó 
papírpénz hullott a földre. Megszámolta, 

950 pengő volt!. 

Csala a zsákmánnyal egy kocsmába sietett. 
Ott ta'álkozott egy Dombi nevű muzsikussal, aki 
egvben barátja is volt. Mulatni kezdtek, majd 
autót fogadlak és sorra járták a vendéglőket. Már 
jól cl voltak ázva, amikor négy cigány kíséreté-
ben Szegedre hajtattak az autóval, Szeseden ká-
véházban folytatták a mulatozást. Később as 
egész társaság átkocsizott Vásárhelyre, ott mu-
látott tovább, majd' Szentesre mentek és végül 
háromnapi dáridózás után hazaautóztak Makóra. 
Nomsokkal később Csalát elfogták Mató feljelen-
tésére. Közben ugyanis a földműves kiszabadult 
és első utja a kincses nyári konyhába vezetett 
és megdöbbenve látta, hogy 

valaki kifosztotta a rejtekhelyet. 

A detektívek előtt Csala tagadott. Azt vallotta, 
hogy a dáridózáshoz a pénzt kártyán nyerte, 
később azt vallotta, hogy egy régebbi bűncselek-
ményével szerezte az elmulatott pénzt. Tagadta, 
hogy Mató pénzét ő iumpolla volna cl. 

A szerdai tárgyaláson azonban töredelmesen 
beismert mindent. Elmondotta, bogy a 050 pen-
gőből lisztkereskedést akart nyitni, amikor azon-
ban a pénz a kezében volt, nem tudta leküzdeni 
mulatozni vágyó kedvét. De még igy sa lett vol-
na baj, ha mulatozás közben ki nem szipolyoz-
zák. Az egész uton mindenki helyett ő fizetett, 
a cigányok állandóan pénzt kértek, a sofőrnek 
is kel'ett benzint, olajat vennie . . . 

— Mennyi pénz maradt meg a mulatozás után? 
— kérdezte a biró. 

— 950 pengő . . . — felelte Csala —, a többi 
elment három nap alatt . . . 

— Amikor igy szórta a pénzt, sehol se gya-
nakodtak? _ faggatta a biró a vádlottat. 

— Dehogynem, több helyen igazolásra szólí-
tottak fel, de mindenült azt mondottam, hogy 
gazdag hagymakereskedő vagyok és igy tovább 
engedtek . . . 

A biróság a mulatós kedvű Csalát kéteszten-
dei fegyházra ítélte. 

— Fellebbezek! — jelentette be Csala —% 
mc.rt tul súlyos az ítélet. 


