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Erűéiül rektor 
csQtörtöhtdl húsvéti szünetre engedte 

az egyetemi diákságot 
Csak április 4-ére adott engedélyt gyűlés tartására — Diák* 

gyülekezés az egyelem előtt 

(\ Délmagyarország munkatársától.) Csütörtö-

kön délelőtt az egyetem központi épülete elölt 

kisebb-nagyobb diákcsoportok gyülekeztek. A csü-

törtöki előadásokon nem sok hallgató jelent meg, 

inkább az egyetem körül csoportosultak. A közön-

ség is hamarosan észrevette, hogy a főépület előtt 

egyre több egyetemista gyülekezik és abban a hi-

szeinben volt, hogy tüntetés készül. Nemsokára 

detektívek érkeztek a helv-szinre, miután azonban 

a diákok csendben gyülekeztek, a detektívek fi-

gyelő álláspontra helyezkedtek. 

Amikor 11 óra után már mintegy 
100—150 diák gyűlt össze az épület 
'lóit, feltűnt az ajtóban dr. Erdélyi 

László rektor. 

A diákság egyik vezetője ekkor előlépett és azt 

a kívánságot terjesztette elő, hogy a rektor en-
gedélyezzen csütörtök estére nagygyűlést a böl-
csészeti kar nagy előadótermében. A szónok sze-

rint ezen a gyűlésen az ifjúság égető problémáit 
óhajtják megtárgyalni. 

A rektor figyelemmel hallgatta végig az elő-

terjesztést, majd hosszabb beszédben válaszolt. 

Beszédében 

a rend és a fegyelem további fenn-

tartására szólította fel az ifjúságot, 

majd kijelentette, hogy 

a csütörtök estérc tervezett 'diákgyű-
lést nem engedélyezi, ellenben a hús-
véti szünet után, április i-érc engc-

' délyt ad gyűlés tartására. 

Ert az elhatározását a rektor azzal magyarázta, 

hogy a mostani hangulat nem alkalmas ilyen gyű-
lés megtartására. Április 4-ig elegendő ideje lesz 

az ifjúságnak konkrét formába önteni kívánságait 
és az akkori gyűlésen előterjeszteni. A rektor be-

széde további során közölte azt is, hogy 

a szombaton kezdődő szünetel már csü-
törtökön megkezdheti a diákság és a 
vidéki diákok akár mór a délutáni vo-

nattal elutazhatnak Szegedről. 

A diákok figyelemmel hallgatták v'écig a rek-

tor beszédét és utána csendben szétoszlott. Érte-

sülésünk szerint a délután folyamán már igen sok 

vidéki diák megkezdte a húsvéti szünidőt és el-

utazott a városból. Az egyetem központi épületé-

nek környékén azonban még a délutáni órákban 

is bizonyos nyugtalanság volt érezhető, detektívek 

cirkáltak az épület körül, rendzavarás azonban 

nem történt, 

A felsőtanyai árviz ügyében 
pénteken értekezletet tartanak 
a földmivelési minisztériumban 

Helyszini szemle a nemzetközi autóut szaka-
szán — Ujabb víztömegek indulnak a sze-

gedi földek felé 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság kedden tartott ülésén — 
mint ismeretes — dr. Pálfy József polgármester 
bejelentette, hogy a főispánnal együtt táviratot 
intézett 3 miniszterelnökhöz és kormánybiztos ki-
rendelését kérte az egyre fokozódó vadvizkárok-
kal kapcsolatban. A kormánybiztos kirendelését az 
illetékesek megállapítása szerint az teszi szüksé-
gessé, hogy 

Pestmegye területéről szabálytalan át-
vágásokkal bocsájtják át szegedi terüle-
tekre a belvizeket, amelyek jlt mór 
több, mint tízezer katasztrális hold 

földet borítottak cl. 

Mivel pedig a meglévő csatornák és szivattyútele-

pek képtelenek arra, hogy a felgyülemlő víztöme-

get olyan ütemben emeljék át a Tiszába, mint ami-

lyen ütemben a víz átzudul szegedi területre, félős, 

hogy további területek is víz alá kerülnek. 

A föis pán és a polgármester közös táviratára 
most érkezett meg Darányi Kálmán miniszterel-
nök és földművelésügyi miniszter válasza. A mi-
niszterelnök arra kéri a város főispánját és pol-

B e l v á r o s i Moz i Pénteken utoljára 
Csnk felnőtteknek! 

W a r n e r O l a n d és B o r i s s K a r l o f f 
izgalmakban bővelkedő filmje 

Mefisztó az operában 
S z é c h e n y i Mozi Péntektől vasárnapig 

Csókvásár 
nagy kiállítású filmoperett. Fősz Liano Hfíd, Pelro-
Vit« S/veti, MAscr és Ttieo Linien. Sté lz ttöbert 

pasar muzsikájával. 

gármesterét, hogy pénteken délelőtt jelenjenek 
meg azon az értekezleten, amelyet a vadvizek 
ügyében hívott egybe a .földművelésügyi miniszté-
riumba. A polgármester pénteken reggel utazik 

Budapestre, a főispán, akinek édesanyját csütörtö-

kön temették el, a gyászeset miatt jelenleg is 

Pesten tartózkodik. 

A polgármester a vadvizkérdésről a következü-

ket mondotta: 

— A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén 

felmerült az az aggpdalom is, hogy 

transzkontinentális autóul átcirszci 
nem elég tágasak 

és ez is egyik oka annak, hogy a Pestmegye felöl 

érkező víztömegek nem folyhatnak le elég gyor-

san a gyűjtőcsatornákon keresztül a Tiszába. A 

kérdés tanulmányozása céljából szombaton dél-

előtt tiz órára 

helyszíni szemlét rendeltem el 

és arra meghívtam a folyammérnöki hivatalt, az 
ármentesitő társulatot, a hódmezővásárhelyi kul-
túrmérnöki hivatalt és a szegedi mérnöki hivatalt. 
Meg fogjuk tekinteni az átereszeket és megállapít-
juk, hogy szükség van-e a kibővítésükre. Azt hi-
szem, hogy a 156. kilométernél lévő átereszt fel-
tétlenül szélesíteni kell. 

Elmondotta még a polgármester, hogy szer-
dán 11. Papp Istvánnak, az ármentesitő társaság 
igazgató-főmérnökének kíséretében megtekintette a 
társulat szivattyútelepeit, hogy ellenőrizze azok 
működését. 

— A lúdvári, szivattyú teljes erővel dolgozik — 
mondotta a polgármester — és a Holt-Tiszából 
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emeli át azt a hatalmas víztömeget, amely a Maty-

éren keresztül ömlik oda. 

A helyzet az utóbbi napok alatt a 
kedvező időjárás következtében nem sú-

lyosbodott, de nem is sokat enyhült, 

mert a felső részekből még mindig óriási tömeg-
ben érkezik a viz és számításunk szerint még 
ujabb víztömegek érkezését várhatjuk. De azért 

azt hiszem, most már enyhülni fog a helyzet, ha 

ugyan nem lesznek ujabb nagyebbarányu esőzések. 

A szivattyútelepek jól működnek és ennek, vala-

mint a két recipiensnek, a fehértóinak és a Holt-

Tiszának köszönhető, hogy a vadvizek ujabb terű-
leieket nem borítottak el. A földmüvelésügyi mi-

nisztériumban összehívott pénteki megbeszélésen 

részletesen ismertetni fogjuk a helyzetet és okát 

adjuk annak, hogy miért tartjuk szükségesnek a 

kormánybiztos kirendelését. 

flz ügyészség elkobozta 
a szegedi nyilasok 

féktelenül izgató képeit 
Hitfelekczet elleni izgatás büntette miatt 
eljárást indítanak két agitátor és a rajzo-

kat készítő középiskolás diák ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi nvilaskereszlesek Mérey-uccai helyiségé-
nek Rákóczi-térre ny í l ó k i raka tában napok ó l a 
virit egy szénrajzsorozat, amelynek ciino: .. V 
vi lág poloskái" . A Rákóczi-téren e lha ladó kö-
zönség megbotránkozással szemlélte azl a fék-
telen, felekezet elleni izgatást, amely ezekbon 
a képekben megnyi lvánu l . A durva nyilaske-
resztes ferdítések, rágalmazások és uszítások 
a közönségben mélységes felháborodást keltei-
tek. 

A7, e lmúl t napokban névtelen feljlenlcst lett 
valaki az ügyészségen ezek ellen a du rván iz-
gató tartalmú rajzok és röpiratok ellen. Az 
ügyészség tegnap elrendelte a rajzok elkobzá-
sát. 

Csütörtök délelőtt detektívek jelenlek meg 
a nvilaskereszlesek helyiségében és elkobozták 
az üayészség utasítására a szénrajzokai, a röp-
iratokat és bevitték azokat a rendőrségre. V 
detektívek k ihal lgat ták az iigvben dr. Fehér 
Istvánt, a nyi lasok egyik agitátorát, va lamin t 
a helviség háznagyát és azt a fiatalkorú kö-
zépiskolai djákol , aki a poloskák c imü rajzso-
rozalol készítette. Va l amenny iük va l lomását 
jegyzőkönyvbe vették. Az ügyészség hitfelekc-
zet elleni izgatás büntette címen indí t eljá-
rást a nyilasok há rom embere ellen, ak iknek 
az izgató lar ta lmu rajzok elkészítésében és 
nuhl iká lásáhah részük volt. 
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