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I{agyon sajnálatos tiinetek és esemé.
nyqk ezek, arnelyeknek szinhelyle a Í!a.
gyar tanqlás és tudás temp1oma, az
Sajnálatos eseményeii, ame.
-esyetem.
lyek sajnáIatos kijvetkezméníekhez vei:et[ek. De akármennvire fáiíalia is valaki az őnkormányzai sercimét, a rend.
iirség bcnyomulását, a tumultuőzus ic.
lenctekel: rendnck mégis Icnni ketl.
S ma talán a belstí lroiszolidáciÓ fet]:ccsÍilhetetlenÍil fontos őrdekénél is su.
Iyosabb szempontok kell vezessenek
Inindenkit a rend és nyugalom fenntar.tásában és
iírizetéberi,-atnikor nagy
1"*i91i céIjaink féItésébenagg diá
íigieljtik:
csaliakozik-e még esv ds'més
képviseló a
igazsá[
99J
l!so'
táborához,.szőlal-e még-igy;i
egy- Iranf me
lettiink a fi'ancia kamir.ábán?
rni.
-"s
]ior a visszataszitÓ erószakosságoii.
.szenvedélyes verckcdések éppcn ott"ve.
széIyeztethetnek rokonszdn.vet, ahol

arra legnagyobb sziikségtink van.
Igeiris: eréJyt kővcteIíink, kinréletlen

eréIyt a rend, kőztIyugalom ferrtartásár'a
sa
-tÖrvények' tiszteletére, minden', meleg
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e| van szánva az egyetemek

tcgn3pi
-rendzavarások .utín mn minrl'c.
'.{ rendtirtik
niitt
örizíék az egvetenrr:k knnrrit.

Á ]rtilcsészcthar muzcuntlrr}rű.ti bejlir.at.. lliir i
már korlin reggel rrregjeleIrtck n r]ctttliiltrosztok' akik scrl/cí' scrlI cnqailIcl; bc a kipttn.
A rendÍÍrposztok rnellrj rninrl.cníitt rrl'tisztctrtii
oszto'ltak I}Ö, nkik csak a dékírrrihivutnlcrk
-

ogguiui,t
,Iioilgat ,., gg"í)Ial:c:clt:.""a il avc1,.l' szrímu. rendŐrlegénvség {elent meg i
^|6:,yt ktjrnaékén.
íiagyclcn
diitiscrcg zlirt f fi.esti hidfónel.js l rJrparton. A rerrdórÖk
'amcginr|rrli
7[1l11rrliba. fc.iltitltlIt fcl és
a Llrr- i.o'ia.'.n
ttt:'.l zscÍ-Ilitlo-n.át a pr:sÍi.rrlrlrrlr.u' Á nlri. [
feloszlatlák a nrenetet,
I
íjrszontcIr (:s I l
ír.Íellt]íÜrtty.jkt(rl poszIo|11
"ii'i.íoii,iáii;;"
tenrlzauar<Ísra
ezuttat nem'kerúIt' ct
icktivck
.!F

.mcllett is, amell5'el az ifjusá[
iránt viscltetiink.
;.r*i'it.,.,i,:ii
.;: |!::,*u"
. Áz íf.iuság problémá'ia átszővi ntinden tisztviselsit'. allralrrlaaottaií, ar tauát..okat Ós
*o,1.""Al:lfynsciprortéÍtílaátsr8sf .@ntáln
*'*'n*'n *". r^l+*}.i 9.í.'i
.'ffi l|illií|ÜlilHt*r'&Q
idt 1W@/Üú' É
'tbzéIetíté"
politikus,
párt
és
}omoty
.tj'ox
mn dd|l ll Órrlrn gyl|lőat Íervoztck
miik désőt. Az ilittság kcscrii
u 'l'rcfort-kcrlbon,
gondja, ags,odaina elcven criivcl vctiil
a jelen és j vö vásznára. Dc féltős és cz a ggfilés a:onban elma1*dl, mluttln.d.Tre.
nlesértésnen jclontheti, hogy rerrd he. f ort-kert kapuit is rendÜt \ üllt k el é.s scrt.
lyébe a renclborrtást engedjíik tolakodni, ftr.Í sear en'gcd'tck bc a l:cr: t. Mig a bcllcsÓsz.
A ftíkapitánysÍg írllanmerrdÓszcti oszlályn
li|bb rlarlri-nutÓ
feleltísség"helyébe a feleltítlenséget. Pe- kari egyeteni bejárata előtt arárrylag kevős
diák
ntár
csoportosult,
atldig
a
kÖzpc'nÍi
es5.etcm
a lrora d'íllc]íitti r'Ír|lbatr a vrlros l;ii. robogott ki azokra a hclyelire, ahol a
dÍg mar Ítt kopog a kiisztjbon. Már
tiinteq
bejártrta el tt nag11obbiz(ttnu Iijnbőzrí pon1'iniríll jcltllrl,.'lsclict linpott, lroÍjy tésck megkezd .dtelr. Á
megínt felbukkan a tizegynéhány ővvel szefbutcai
Királv.utca kÖrnyé<
didksereg oonult f eI és torlő.ilott ' iissze a be'' tizeniit-husz f(ib l ll dkil:csrtpatok, akik.és
a
k'én ek]korra már drÍrÍsÍtt)neg u'erötlőtf .issie}
ezelŐtti s feledésbe meríilt ismerfjs: a járat kitzeléberr,.,miutárr a kapun természe.te. lrtil nbÖz .brijtl.rrsi egyesíiletek sapkáit
a lier.esJredök kirohantak iizletcilibiil. solran
felelótlen elem. Ő van' az élen is, a hát. sen ÍÍÍsem, engedtell be senl:it.
viscIi|t,
3elvényeit
léhuiták a redónyiiilret, a j/irÓkel kÖr,iiirséii
térben is. Ő verekszik, igazoltat, szegiil
FéItizenkétÓra tájlran a díákok QsopoÍto..,
rendznvarrigolrat. tiintet,éseket rendez.
pedig mind nagyobb t<irnegckb,en kistirtc d
szenrbe a hatősággal, -.tiir be ajtólt és sulása már a forgalrnat seszélyeztette, nrire
nek' a jár.n6kolííket inzulÍáxj6lr, 'esyes
r1iákokat. Arniko'r a ric<lÓnutő a Kliroly-kÜlut'
dacol a ttirvénnyel., szintén: rni hisz. néhány perc mulva riadőautÓ'li érkeztelr a
helyeben' az utcán lgazolta[nalr ls.
'
fclti| befordult a Király.utcriibu, a |reIyzet itt
szi'ik.is, hogy nenr a diákság, nem.a ko; fökapitányságrÓl kÓt szaltasz rendörlegény.
meglehelős fesziiIt valt, mincl'cn pilIa<
Arnilror a riadÓautírk megjelentek a: Á főkapitínyság nyombarr utasitást adott a n:'űr
rn9ly; tanulni és tudni vágyő diákság séggel'
naÍbrn várni lchelett, hogy a lt zii:rsf51
t'endö'r:fóparancsnokságrlalr' l'hogy a liarlr.raz
egyik
diákvezér
szerb:utca.
be.iáratánál'
renelezi ez"eket a dulalrodásokat. Mi kiadta az utasiÍást:
amely ellens'envvel ha|Igatta a szitIiozÓ.l.ő -ég
lalmi csapatolr Ós a rendörlartalékosztrily
hangosan kiáltozÓ diákokat,
hissziik, hogy soraiba olyanok furakod.':
jelre
álljorr
kőszerrlÓtben,
hogy
adott
az
lii.
_
Felfejlötllti ujrt sorol;ban!
ll
vonulhassa.na
;rak, akik nresszetekint politikai célok
li.
Amiko,r'' a riarlÓarrtő megállott az eg}'eteÍn
megtánoadja iiket
.Iizeltktít rjrn eIőtt néhány percoet,
érdekébenaz ifjuságot csak eszl<ijznek kapuja elŐtt' a diákolr a Himnuszt kerdték
a VI'
akarják felha'szrrálni. Néhány etnber, énékelní,majd a Himnusz elónelr|ése rrtá:r a liei'iil'etból jclcnÍettéka rendr]ríirszenrek, és. ngilt ueickedésben robban ki az uttdt,
tiíntetés.. Egyes diákrsoportok u$y,anis nent'
iro'gy
vagy nehány tucat legfeljebb. De a leg- rcndrjrcik felszÓIi lÍsára
rrreg, a ial; hogy lriiliinféle jelszu.
elégedtet
határozottabban visszautasitjuk a.fele.
nag5:obb csoport diákság kii|iiniiscn n
minden komolyablr Íisszetíiz s nőlkíil
valiat
kiabáltak
és az Erger.I}crgcrt énel{el.l
Iótlen elem elnevezését, fogalrrrát, azt a
. Do.b.utca' Jlombaelr.uiea és ltrgll. -utea
szétoszlottak,
ték, banem
.
jescmmit
cgv
anrely
gyii!.ekezlk,
lelki kényeltnct,
kiirnyékfn
.
, ..
déItá'iban mír a kiizponli egyetcm
|iet'
, a vetiik szenrbejiivó járÓkel
u,ui''
lentó sző rnÖgé akarja rejteni akár te- ugyhogy
i
nrajd. végiglnennek ezcken az .utcálion és
krirnyéke is elnőptcleuedett.
állitották ds gazoltaÍni akarták. . ;. .
hetetlenségét, akár tétovázását.
hangqs . kiáltásqlrkal. tiin'tetne]i.
]ÍepraÍ.l
A trÍ eggetemen ma ís megtartottítk az:
r/e a zsít].őkkall *.ballatszott' k rtts. Ezekből l az igazoltatásotbő| liiilőnféle
Áddig amig' tőrvény és feleliís kor- előaclásokat.
-:
rákben
lrora
détrelijtti
a
Már
ielenetek keletkezték, ]Dem egy helyti{t
mány'van, addig nincs és nerir .Iehet fe. r piratokkal árasztották eI az egyetcrnet és ban mirr<lettíelííl és' a botokkal fclszerelt mas
clídkok.rrrind fenye$eÍtibb rnagatartást tantt. a járÓkelŐk rátámadtak. a. jogtalan igazoltn.
leliitlen elem. Csak fel kell iitni a biin- a rtipiraÍban éles'cn állírst foglaltalr a szigo.
sitottall az utcai jáfÓkblti .ktiziin'séggcl SZéÍÍl. lást végzó tliákolrra és eggnéhdry1 esetben
tetöttirvénykÖnyvet, arrrelynek 176. sza" ritott nurn.erus clausus mellett. A r'Ö'pirat
jlen. A rendtírfópararrosrrokságről egvsíerre tettlegességre. is /rerÍiJÍ"a;&ori': - l ..
iiasza azt mondja:
a zsiqlrík bo.lkqttálására szÓ|itotta fcl az
,,Ha pedíg ualamelg csoport ry1ílt he.
egye!'emi ifjuságol,
gokon
Igen
en akár szené|geken,
szené|ueken, akrir dolgokon
ktjuet eI cröszakot, mindeník tagja I - Óya intette azonban a diákokat a ,,feielötlen
A rőpirat' fel.,
rom éuig terjedhet bijrtcjnnel btu e. poIitikci mcgnrozdrrlrisolrtil...
A Kirá|y-rrtcába érkezö. rendiíri késziil.tség amikot..'a rendörs.ég ' g hetrvszínr? érkczett,
Iriv}a a. diákgkit, "Irogy zsíd.ónak is zsidőtendó',,
Alig' tiszlitották meg a '.rendórszalraszok a
nyorrlban inlézlier|ett' hogy n
baiátnalt lcluogías elégtételt '. ne adjonalc s paranrlsnoka
Rír ly-u|ca kiirnyékéta tiintelci diákoktÓl,
alti
didkolttlt ktjriiltogi k és liapuk -hhCsak azt ke]l eldőnteni: érvényben hogy ugy a tauterm'ehben, mint pedig.. a tíinte|t ' 'A
míris ujabb jelentés jÖlt, hogy
rendŐrség' igen crétyesen és
tereliéIt.
van-e a biintetijt<jrvény, vagy serrr. Ha rajz. és gyakorlÓterrnekben
ellenáIlást
lőpett
fel'
tározottan
semmiféle
ha..
elerrr,
i$en; akkor nÍncs feleltítlen
a Teiéz.kiiruton is eeyeteml hatt$atÓk
szeparálják nagutat n zsirlÓktÓl.
és rendbontást nem ttirt meg, a rendcsináli
nérn van felelós koimány; annak fe!ekisebb csoportokban ?alonsanak az ut.kezében gunrnribot volt és ez
rendŐrtj]inek
a
tiís beliigymitrisztere, akiriek ttirvén5les
{ diíkok kÖvetelték rtgÍil' lrogy a irem. az erélycs fellépésazonnal megtette a ha.
can
kÖtelesséÍ]e, hogy a biirrcselekrnényi so]lá.ra megkezd dói rnÍrsodilr ftllévre valÓ
tás.ltí mcrt
,idrőkelöI
és belek"őtnek a
e. Néhány'pillarnegakadáIyozza, elkiivelőse rrtán az bcirllkozásoIr sor'án csak a szigoritoIt nua tiintetö tliákok azonna| engeilclmes.
nat alatt a rerrdöri riadÓarrtÓ már a Tcrér'
tgaiságiigyi hattiságolinaIr ntcgtor|ásra mbrus claitsusna|r mggfeleló, ' kevésszámu
kedtek,
kiiruton.robogott és az oktogonltér'kÖrnyé.
elökészitse és varr feleltís igazságiigy- zsidö hailgatÓt vegyenek fel a Miicgyetem'ré.
persze
eredtek,
ut
snak
kőzttlű.k
softan
tijbb.
féltizenegy
Óra
tájban
K;jrtilbeliil
f
rr niszter, akinek kotelessége, Irogy a
bíintcttiicrvény.t alkalmazzu.
Az egvelenrek hezárása scrnmiképen
sem .negoldás. Nlert éppsn az ellenkeztí ban. Éppetr, mert sziviinkőn visc)jÜk az ! idegenkcdvc nézik a heccclret, ho"v egy ! érzelgŐsség}iől és a helyzet téves fel.'
célt szo.|gálja: nerrr biinosrjket b.iintet' ifjuság^iigyét, kriveteljiik, hogy ''l felcl.5s $i komor i's nem sok renrénnyel kecseg..I ismeréSéböl: kiihdulva eltiirni, hogy az
liormány, felelóllen elemekkel szemben ! Icto jcivií kiisz bén ncm a vcrekedésben I ifju:ág érdekeirrek jelszavával éppen ezú
hanem egyfornrárr vétk.eselrct és ártatl.anokat. N{ert val 3á]larr r,égretrajtja, amit lliztositsa a jog és k$tcicssÓg tcljcsitésé-! látják ci.ljukat, lranem az egyctleu aci. l az ifjuságot fosszák meg soraiba fural
áz ugYner'ezett fel l tier.r elenrek clérni nck lehclcíségétszigoruan és a tiirvény l |os fegvvcrrel: tudássa| aliarnak fel. l kodott'.és honrályos célokat kergettí hí.l
vatásos.hcccrcndeziik a tanulás és tudá$
er'cjéve|. i\Ieg r.agv.rtnk-{1.iizíidve.rőla,.l liésziilni ..a.lrolnap nehéz kiizdelmeire.
r.rkartak: nreíja\ad.]l}:.o:rza a c.tiákságot
jogának és lr telc;ségérrek'gyak'orlásá. Irogy az if.!uiág siő|es, kouroly rétcgei'l ttegengctlbetet]en gyengcsÓg volna á] I leheÍöségét l.i
gr-zéyiin]<
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remdőÍséE szátker$Ioti

a tíimteE ke'l
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ssrí$ffimnR
.bijl
-^" délelŐtti tiintetést a diákság kiiré'.l kiszivárgott
|rirek szerint az
el8.
llogy a bltjtogatÓk olyan hirt terirlőzte
ieszlettt:k
az egyeÍemi lrallgatők k ztilt, amely szerilr|'
DoD7onkos Béla egyeÍerni hallgátr. aki

IÍqszllo.s Ínl$ngÍ,

rrogl$GhrmÍd$Enauer

mnoffi

keseriivÍzébea.á. termérzeinck

ieleltek iissze.
*" .i?r.'.a knni.
.. .l tendőri késziiltségparancstroka
,eie{9no1 íoÍt'iii"
;ia'ií.
li:Tnq.o.'
ságo.t
s .;elen|e|lc,
'
hogy egyeliíru
-e* - o i<i..ití.
Ro mbach. u tc.rí"bon"
n ttilbi ;.jI.
l1t,:.ll",'l'.
,cxutcakban' valamint a Teréz-kiiruton
o

eg:yeternck

^l,oti-injfit
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í;n.

azonbnn eg5'clöre

rcndzltvarásokr
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ffismhacfu-ante&bom?

atlta ki, hosy--
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fiég koll akadályozni

eszkÖzae|

'ds a tiintetö diákokat minden esetben

- leg.
kijzelebbi ksrtileti kapitányságr--_"iil a
i.jr
á1litarti.

e.taqi-tri1y*f,gon a hora détutáni Órálilrln

yegkezdödőtt
lgaroltatásd,

Á

a

lünt,etö 'clídkok

'a r.ltirl
rendŐrség egyébhőnt';;;,ií;i

birtositása. ér<leliébenmin.le]iteIe'n.ct.ír;.;
szíi ksőges in tézk edéset ct. Az ujiá g'ái]|.il"i"k
n5'omdái elé loucs. őe gyalogos" ,"""aa,t i-iihatalmat. vezényeltetr Éi i r."Í""-iari"il,
utvonalakon
kettóziitt mrrdűrörszcmek és brjrimtok

cirftá]nak-.

Az e$yo|ernek kapui elijit is rncíl.

erosltetlé|t a"z örző'sl, mindcnIeIé naou\bbszttmu'

rcrulíil kéuiiltségethélgcztek'.ót,

iií.
ker.lilcti ]<rpilrinvsás vezettijőnii,
" iica'l,t,
nos..rend(ír|ótatldcsoindI és uódelme|i "

il

d.iyl;-sti11

tés:ére.A diáItok

dé]clótt íolr.amán

n5'ékőn sőtáltak

a

ia,,iii

.ío"Jint'.i'"iii
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Ronbach-il;;'

és itt ttibb zsidri kopcskedó mcgtámailta
ket.

folyarrrátr a llonebach.utcrÍIran.

erre .vonatkozőan netn tucitak meg:
.íe'lelö,
'."{.djÍk.}-

válas.'t adni, nrire azutá'n o ,.oáoi"

{'titanícsos kÜztilte vetÍik, hogf
ntcgÍnditja a uÍzs11őIatot' a ái,ltrot<
'; id;;;
.;,;;;
cltr{voztak a rencltirség ípiiletőbíit.

---.ffi l?''ffifJsÍ'\ ."'gn"n**':,dr, xt

szu$seg.

,

tfi,".ttiili

és föiqkolaÍ ifjuság szociírlis kedvezményci-

róI és,a k zép. és néniskolíkkatácsonvi vakáciÓjáről a *'iivetkezbklron nyilatkozoti:
knpui e héten zárva van.
- "Ae ogyetem
nak.ér.er
e hét meggyőzrjdÓsern' szerint elegendö lasz árr.a; lrogv az egvetcrni ifjusíie,.
amely korrroly., gondolkoctásárÓl az elmult
esz{endökbpn olynn solrszor

tftt

|nnuságoÍ,

be fog;ia ldtni' hog! saiát érdekébenrill
n normá|is tanu!mány'l és mrrnkarerrtl

; aniro e zavatgások meglsuréttéoeesetén
, n lrormány a |eghatr{rozoÍtabtran el van
'.' .|
szánva.
, * ,s tnozgalotn elózményeit tllet leg meg
kell állnpitanom, hogy az iflusági s:etuezeteknek az elnult napokban ho::dm iuttatott

memotanduma soJclcal híggadtabb uolt, mint
Senkl seur kiivetelto e memoran;
durniokban & nltmertls clarrsus régi formájá.

a taoalgi,

ban vall hclyreállitását, csapőn- azt kiurln.

ttik,

a jelenlegi tsrvéngea ketetekben
mőd a zsid ualtdsu hallgatőknak
ttz orsz gos arcingszdntot meglnladő feluétc.
lére. Ezenkivill kí'rrtsiik sul;'pontja a kiilőnbtizö gazdasági intézményeknél állitTlag igen
frogy

ad,asséIc

nagy gzár an

foglalkoztato'tt idegenek

ltnnkaalkalorn vállalásának
muggátlása és a,bevíndorlás
uásn.

*

megszoritása,
megakadá.lyo.

hosr dlákgytiléseken az
í rtrg.
c|au$rrs .tőrvény

i

exedeti nrune.
vlsfzaáults$árÓl lrc.
e tekirrtetben mintegy u|tlmá.

Itgen.fl}I*z.őlÍtás.ilemek
hrzzdrt nern é tezett s ezéfi
ezt fote|ótlen
Ieősza hitesztelésének

*ell.rnínósiÍenem. ' Errre céloztam, amikot
lÚseket.

a

Azt

azouban

Iernme| lissze nem roro

és

sze!-

ke| gáÍolnl ntm "őo"ava"asoí.
foglr.

a

P-il re{lqr kileEemti,

r.![.pÜrl
=t1usP=E1l!g'ÚqE*. tansgabáitsáea{

Ís bFgtolíÚanE

A

Íegnapi egl.ctemi esenrőnvcklrcl kap.
.
csolaÍban nyilatliozott

dr. Ángyat

foigánE

amenngÍ beiru-tkozott, uagg csak
ígten l:cuei.
IB $0n
maradnak e| az cszlpnr. |l anr;li.
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tudoÍnánycgyetem ezévi rcktora
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rnek kinyornoása ős a biiniisiik szigortt
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Budapesten

fiiinyvsegé|y alakjában.

a tudományegyetemelr

Szanilt.

rrer Pál egyeterni tanár, a nriiegyetemen o/.
frrg Kírroly, Debrecenbcrr S;entpéter!] Iiun
I}éla, Szegedera Budag Árpűd, Pőcsett Pckrír
Mihály a diákjÓIéti intéznrényelt vezetöi és
rnagam meggyó2ódtem rőla, hogy ulilverr
szere|ettel és odaadással illtÚzik a se(élr'czésre szorulÓ egyetemi ifjusíg iigyeit. Ázon.

Az lntbrnátusok fejlesztése rendkivtit fontrs volna, de persze a mai államiigyi hely.
zet mellett igen nehéz a problérnát íotetet-e-

ffiBffiHB$í&Mmmp

',.

.

Pécs, novcnr.ber

28. |

Ígazoltatnl

r,rrr*r,

aknrt, de megílzcntem ncliilt

$zogedem
IlangulaÍban {aÍÜoÜtált
m$g @E eflőadágolrato da a z$Ído ha
gatokat eltanáGIoiÚák

28. l tartott{k az egveteml Ífjak. Az ifirrsás
l noka hangsulyozta, hogy
Iantésc,) Á butiapcsÍi és dcbrecetri cgvetcmi r
cscnrőttvck hatása alatt izgalomtőt tulf tÖtt | : ..':F.gi ogy-eteni lfjak- sztmpítiáju!
Íejezik kl a budapesti és debrcceni.
hcttt11ttlatban 'kezctörltek meg1 ma re,o91el o, |
jak rnetlott,
etaáaasop á ii,gíd{igy,temen.Ifilenc o,"- !
kor a jogi kar egyík tantermében gyiileke.
.
zctt a lrereszténv egyetemi ifjusírg és
kifcjezéseképpen ne trvozeanuti.e el lli,.
Szcgetl, uovcmlrer

(Az !:sli Iiur,r. tudősító!ának tcle|onje-

arrr| a hlrre, hogy ismét tÍintetéskész|ll
szegedi egyetcmen, a zsiilri egyctcml

a

ifink

legnagyobb része eltávozott.

sor,

Ezt a

|anfiggg1

nem l.s

..

keiilhetett
adta a b lcsészeti |akul.

1114 iisszetLttrtőzésekte

ttlson a zsitlő hnllqatdlcnoft Scfimidt Henril:

proreItor ís, akinek lanácsára azuttln on.
nan is clÍár.oztaIr a zsidő hallgaÍÓk.
A' lttizponti egyetemen riigtiinztitt gyiitést

ffim

ffitrffi$Bn$er

c8}.etemról. EIőszijr feIvonulrri oIiartak..'br.

ró| azonban szÓ sem lehetett. Ntlhánv nrn.
pal ezeliitt néma tíintetéssel fclr.ouulhattok
a szegcdi egyeterni haltgatÓk, hofiv tiintglro.
ncli a nuÍnerus clausus szigoru betart{,ln
mellett, tegnap tlélután dzo"nban btzalíiiil
rendelet érkezett a ntÍnlsztétiumbt|l és ..l

ez megtittotl minden 'néven nen""endő.'
Íelvonutríst és tiintctőst.
Ámikor
kideriilt, hogy nem vontrlhatu,illr
.
f,e|, az egyetenri iÍjak ugy lratároztak, hogv
touabbra is hallgatjtik az clíjadtisokat á*
nem haggják ott a professzotolt őujit. E,zt
a tanácsot adla HeIIet Erich rlr, di'kriu is"
aki h.i6gadtságra Íntelte a gyÍilésrésztvevöit.
Ezutan az egyetemi hallgatők a tatrter.

melibo vonultak, a |olgosőkon azonban tiitt.
tetö iellegii jelenetck i(itsz dtak le és ezek.
nek hatása alatt

vol! a

rentl rség gegí{ségét&z
e$lcttm épiilcténbcl{t| lgénybovennl.

a

: :q9lCIq1plqlzs$6ltr lÖzs{tg BÖ'l IB|
-[? Blulguzsurl zr.{nJasc{ ,rJaszgf ruoJcg.,
l .l{9s11o.$urrq11

.s9l9JláJ .s9ssa$cpt .s1zr;tur1o1'7.| .s.lzt].,,
z'qeu .sgÉtto.tozsarzs .sg1npg1.lolÁi$y --
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EebrecqsbőI izgaÚ$#k. /|
aE Ef$us;ÉgÜÍ- mondla á ÉÉ;í'"..
egYotem.rcktora
'-':::,..r
-? ! -!-"'.
.i..r.
., .
.:,:,il-l

Bwd3grq*$ueq *ás

&s,

l€\

il

dláksác

(Az.E5ti K.urir tudősítőjdnak tele|onjelen-|!:t,,,.:,:.-",.\ s.rabod cs- ncnl ís .t1iltlní
téie') A' pécsi egvetemen-egy lrettet ezetoi t E ::!"ri komol1|abb mepntoulttl(is. Á lrílcui
nÓhánv fiatalernlrer' Íelsz l.itotta a zsidő í llJusag ntggadt és komoly'
Inll,qatőkat a itÍuazt\sra, 'ez azambln licrno.
. azonban, Rud$pc$tr{'| ós- Debrt.
@S, @6enm$ E$Euo&g
I eajnos
---_
lyabb rcn<lzrrvarás néILÍilfolyt le.
centoí tzgstJüI{ óket.
1
$z@E$.&lÍ|'és EsHéüi.:rked.
PÍzrnr|n 7"o||fin rcktor
Fontosnak tar,tom, ltoBv scnrmiféle pro19"
.
l káciÓ
rr.e tiirt('rrjt1k, Incrt ugy látom' hngll
Ina
<l(llllerr
ltíiv<'tlicziiket
n
kiizi]lte
az
Estl
wetmÓffiy@i
f a.ve'zetés
.kisíli|oífal lÍiustii vezetöínek i|e.
l(rrrir l,rrriílsi1Ír.iÍvnl:
* I.)gvcttrrrliinkiin nem volt se.mmiféle II zéb6.I és. meIIékI:iIriitnléfilekbefolydsoliűk
'Az Esti .l(rrrfr mtrrtkatársánalc arra R k(rdés;t':re, hclgy az ci;yctcmi és f iskolai il'.irrsÍrg
dÓltrtán beszéIck az if.|ti<
kollroly ltll'gtrlrlzclttliis,
l az i|jusdgot. Mn
rnilyen szociális Ós jcilÓti ketlvezmérryc|iIrr.Ir
hogy r1llitsák helyre n ron"
részestil, ezekct motrdta IIőman lrtrlltrsz. ; csnlt n zslclt! c$yeternl hallgaÉők nagy l ;1f' HíÍ;.|ve|,
rl5szt.' Ilcnr .!ár be aa clíiaclásra.
miniszter;
hogy a zsídÓ fiuk egy rőozo
_ trIa sol al tiibb agyelentí és |öísliotti Pí:rr|clicrr cgY-li t első óv|olyambeli haltgatÓ l tiirlrelctlen,
rrctb neln iei-""
"sy
hal|gatő ftszesiil tandÍj- és mental;educ,z"iá"áá;.i';:
nténgben, mint a h borueltjtti Ídóben. Nlilr.
den esyetemeir vatrtralr tan:iri vezetés rrlrrÍt
Eaga$oÚÜ
állÓ diákjÓléti irodák' arrrclyek igen
tekÍntélyes iisszegeket .fortlitanak a szc.
gény és J6 elómenctelt tanuslt lral[$a.
megbiinietése iránt

i

I

u*n**'*j.:i;",

!

.f;g$k..". *m**:
i*,ii:í:i,,TjiT,:!i?Í'j,! :;iifi;i,.Í|'iii.rÍixt.''-,tH.r
,,:,,l;fl ri"m*t"''

jelcnt.lncmn

na lltusdg mol4a|nrít cl l.lízíllrtlln ela.

ru'**

rnagában ol{g eröt a |redélyek lecoiltropl.
tására és.legjobb be!átása szerint kény..

3*lazs9ÚJal u E'gsuu11ruJp

i:.'{l."ry az ifjuságÍrít, hogy |r|e irá"l
nyulti tiirckvéseÍnket :rz egyeiemi

ií,i;i,i:,l:,,i!íi',o"?xo*,i;,,,";,;:;!,,
.'l]'i.l;.j|:'.:'lt_'"--.."&Tf"o.,gutfu.

r

üo8y .al egyetem| h&tőság nen éf'6tt
|c-lQn

|

I

"

az ultitn,átumszerii kóvete.

folytrtla
esemétyekrŐ'l
- A tegnapl
* esupán tnnyit: $tiniszter
naíyon saJn lom és mélyen tájlatom,

l
.

.

mirrrlen egyeteml városban egyetemí ln.
lern6tusok yannak, annclyekben rentlkivli| csekély bavldij ellentíbcn otthont
és ellríÜr{st kapnak az atÍa rászorultak.

hlmsÜerii ÍelsuÓlltást kivántak volrra

|"isszautasitottam

bosj'

ktviil

Godálkoz{ssal veHem trlilomásu|,

rzélteko r

szel-

.

,Kizáttnalc tűÍtamo
hogg kulsó i:grltűsoknak
ongédvé'kiprouokálja a'z egvetem be.z, tds t,

ne

20 darab ilgen kűlÖnbőzö sorszdmu

ué1u ellenében inggen -"gl,iiii-- i, i
Esti Rurir I934. "itlí ,,"i"Jiiaf,at.-.'

tl E" ;k

!*^--ffieffH **_g"fef-

Remélem, t bbé ilgen Íntézkedésrenent Ies!
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k e

évi vászonkÖtésii

Árra kdrté]i a liapit:iIr.yság vczcttí.iél,
,;;:ti.}!;,ni,i.
hogv
I#;Í::,:;:fÍ "^:titi:*y
Íegycn rendöri intozkedisek;L"."Ii;i",';'1,egyálta|rln
relitor
sértettc
-;ki;;'
l.-:"*,Jj.:éil
.--!'T?lo:tta'.n
-nem
já'rÓ
tegnap a.z e$yetérrr autcn nriáját
sotllő. cset
diákkíil,d ttségneÉ"it ^,.r'"áí.ti1';fii;
I
'ne fordulIrasson elií.
g|ut^Ur
anlíkor dz
A .kcpitíny'ság
az ÜsytreínTe
8gyetefilre Denatolt.
vczcttí.je értlretiíntegle pé,
behatot| It kateg
kateEÓllkrrsan'
. llkusan hgíÍ|t]
megt|ltolta bz {azotratrÍst, :.
t[sscl |ogadla a ditikoknllc ezt a bejcle"nté.sit
mert lriszcn az _ cngetléIlg,el t rtént.- A
m.eri ha
nőitut"tt 6y!ffi ;i:
é s ng o rnb an m e g k
ér d e z t e a aillt,i iiit,..
"ui"r.i
i-ig; r.endörtikct a:'ért I;etIcII htii a ,,,ia iiig,i. I sÍn * akárrnilyen
vluúsri.i.--.;;n;1
tillittÍsdra, melt a7 cll'
mi' kcr.esrlivaltijuk yolt nekik a clélelótt
'
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Aa EstI Kurir munkntársa beszélt
IlÓman Bálint krrltuszminiszterrel

ezért hiszern

a

HÓman.!Eul|6u*sumfrm6sg&mrmyB8m*BqmwmÉa

a legutÓbbi

lt1sii

i-i

1s3{.

sához'

i!Y''"..'.iÍ::ix'''"?,"".T'Híl*Hb;,'#.;.;

ÉffivrüeÉilqeÜ

a

at Esti Kurtt

200 oldalas rsebnaptár: ingyenes kiadá-

elleni feilépésénelr"é' ;;;'

Iyoz.zlr Úrrt1n3.cs

jelentés n'em érkezc|t. "'

eló.tt folyamán ttibbizben.
riiute|t magának je|entést a diáktiintete'.r.'ál.
"'u'i'arvá.u'i -"''
azl a szigoru parancsot

utcal rondbontágt mlnden

urun]lavállalÓk

autÓk nlindenÍelé cirkí.lnnk u

..l{Ée "sy érdekes epiződjn van a ma clől.
etrótti tiinleléseknek.
Á déli őrÍkba;- ;;;
csoport egyctemi hnllgalÓ *.gi"r.ni

l a'

Naptőrszetuény

a'félelrnónck- is, lrogy az.irllellektunri...oa;
I}-al(Tfl..ar3n)'la3 nagyobb szánrban
isvek'.Ő
zs|oo IIJus.rg a gazdasÍgi {lctben megákarlá.
-; .;;;?;.;;;.

delÍe cl.
Á-.kora délrrÍáni őríltrban a rendií,i.i riad,Ó*

tü.ntetéseket megakadd!go'Í;i.. é'..i;;;il.:
ltároÍn diákot a renaiírsé|..

Tibor dr. fOr,apitlny,-"roaiiii"iiii'
aki';'ili':

2o, száuiu.

- már elvtígzelt inte!lelitrrális
temet
rétel k
nclyzetét. és elIre|.yczkedésének kérdÓiét.
Nlncsen rt.tscg afelcil, hogy qz izÍalom és
KoÍnrl?ban me17halt.
ngulJtaldnsdg leg|öbb oka éppen az
. .TerrnőszcIeselt ez a hir egyriltalíban
a kiiriilnem
",gai-íi,híiáíi
fclel'-meg a valÓsígnnk,
men-g'
-llo(lv az ifjttstig eggeteml tantilmáseruIe^sa nent olgan sulgos,
", Itoga élcIucsiéIut ngal alatt
nctn l t bi:IositéI:ot, mtliént ,ii.
hc.
ocn Íotogna. A tÍintctős mísik bka pcrlic íz lye.zl,etllleliI; eI az éIetbcn t"i"t^iii,.t
-.riiiir.;iái
volt, h_ogy a tegnapi escmtinyek
f cjezése ultin. Ez a magya.i,at"
.

Pál rcktor az

2s, SZEHD

,:

esnap. dőli |,Íintctésalka!mÓval- gumibotlol a. le'ién megsér'iilt, ma tcggel a Rő/au.

elfogtak egy nyotctagu moportot,
O.yto-n akart
uÁirft lllnletcst
tiint"tirirendezni.
rendezni. A
.
f,tltulV
1.'t
yI. [eriilet
ttibbi részeibó|
részeiból is p""r'rr-i^l,l','
ezrrlntt folyfuk
a; eIÚ üll l.td sol', ugyhog-v
.taiitnn.ysegtatl*ijur."r. á íi;;
a .VI. keriileti
udvarán o..'.'".
' harm|nehárorn l nletii egyetenrl hallgntÓt

F,y3nc^zy

sen.megoldani. Ennek ollenére éppen
a legrrt bbl beteklren sz6z uj ággyal turl.
Üuk szaporíÍani a férŐhel3ig6-s;ámát.
Sokkal sul.yosabbnak {artom az esve-

1.'f

botalmls gy6.

t$3 xt.

Áz elsó e'6adások télhe|yáratkal

rcnilő,rlég tolJcc késlcntéÍbelrk|vo.
. sult oz egyeÜom elé.

'

A reudőrsfu \é9zen állott arra, hogy a rek'
tor vagy a dékán kivánságára bchatoliorr az
egyetemre. EréIyesebb rendóri n.aíait"zásra nem keriilt sor, mert az eggetem'Í iflaK nem bdt almaztak senkiÍ és nem zaDaÍ.
tdk mag at eliladdso.kaL ,

