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a homgkereszt iilapok /releJr

1tzstigot. Ezekrtek az izgatásokira ,1.. y u 
^1at i| lustighoz. nem méItóak,,.

94?k a Ekkor felli t az . ui.. harci

,{z anti sajtó trapilapjai aki to- 
|

egyete- i

meg, kerltlori
teurerr ' négget

., Iesl
óta.1

Kornís cyula rcl<tot,
intézkedésig bezáratta az

rlélután pedig a Müegye.
bánIalmaztak sulYosan'

az erednrényeképpen. hétfőn a köz-
gazdasági fakultásról .t50 

egr'etemi
|rallgató 15 zsit]ót kil:ergetett 

.és 
ué-

ÍesÍe veÍt. Igu kezdődijtt . .. .

' A JcriJsá lirü.erye ennelr a" verekedés-
nek az volt, hogy a zsidó hallgatólt
|ttíl{őn déIelőÍt''í{tlnyosan rryilatkoz-
la|i r.olrra arról, lrogy a lnüegy-etem
termeiben kereszteket. helyezrrek e1.,.
tlTegállapitottuk, hogy .",,. -',n^,,ri,-
tlett ualótlanság, a zsitló eguetemi
haIIgaItik . rmmif éIe meg jeg1g:ést a
ti.CÍesltckre nem tettck) I|em i1u:,,
Iioag gitni.golták, uaag becsmércIÍék'
: Felháb'oiodva tiltakozunk . 

ez- ellen
a lrnrcnrodor ,ellen, melg taldn Cuzd-
hnt méItó lehet, de semrniesetre sem
uróltó n nrür.e|t magyar ifjusághoz.
,! zsiiló egvltemi hqiÍgatók 

-a 
ni'me-

ru' clausus folvtán amugy is rnirri-
mális, elényészti"' számban járhatnak
az egyetemre. Ezt az elengész-ő szti..
ntot bÍzong nem nchéz kikergetni és
nem nehéz uéresre uernfl De a vere-
k'edők ._- remé].iüli' az egyeteini if:
}uságnak 

-csak 
kis része.-.- tudomti-

:'ttl vehelilr, hogu minden riÍásrik
fi e mc sak' a. .numerirs: cl'ausasos. zsreló
t|i,íkc:{ scl'.:í meir; hanem trIaggar-
orszúg presztizsét és 'teltintéIgét is,
- iíliort- vert5k .|ri a zsldókat8
. I!ónan"miniszter az egyetemi zavgr.
gÍsok Irirére a:t monrlotta 

- 
ho;{v íj ,'tel-

!tsen ét!e,' " -..'! ó' .. az eseméivet< et.;rtí.s ltent t!r.]"+, h03y a verekeáós ruiért

-Ezzel szemben; amii uem tud a kul-
tuszminisztei éS amit nem turl a réktor'
azt. anná| jobban tud'ja a jobboldali ari-
tiszcnritl7mus uszitT orgánunra, az. ,,Uj
trÍuggarsóg,,, Mert mig hétfőrr azért veí-
ték ki n zsiclókat a közgazdasá3i fakul.
tásr(rl, , rnert .,,l.1gurryoltúk a kereszte't,,,
kedr|re már ujabb és alaposabb ,,índoA.,
rrrerii:lt fel' .Keddré .,ki'derül:t, ltogy azért.vertók ki a 'zsidókat',. nrert- az eggete.mi'if juságtiaIt nem'tetszik a Jókai-téti Ko.
'média-orteum miisora. }íém tetszik. ne.l
kik ez a zsidó siellem.. nenr tetszik en-
nek a-'zsidó' szellemnek a filozóÍiája és
e:érÍ . }'ellett megpofozni é's ütlegeini a
zsidó hallgatókat az Üg}.etemen..' r.

Slcrdúit pedig nrég egy ujabb ,,indolt.,
meriilt fr.|. Ekkor már régen nem r.olt
szó alról'. hogy a zsídók ,.Ligtrn3.olták a
keresztefi; .Ekkor - már ':arról volt szó,
hogy azért ̂ verték ki a zsidókat, mert
fel akarjdk hiuni a társadalom fi11lelméta zsidókórdés me'qolddsára és rőpcédu-
l'ri.I os:togctttak, ntelg a ,megotdús,, mód.
j(lt tarlúlmo:za.

l'ehát errtil van szó, nem s:alad .-si-
dóndl uúsdrolnt és gazdasdgÍ háboru|
l,'cll urselni a: idegen laj ellenl

7sldónrentel .!ttek; ghettóp .adok
.,'Iíedrle.i'.ujból' folytatodtak az .egye-

Íenri r'crckedések, egészen atlclig' nriu az
e$yelemet .be. qe'n,. zárták'. Több hel1-en
kÚnsavval és' anrm,ónií}t.kal lelt iivegeiict
vrlgLak a ftildhöz, ami ,,úrtalmutl.ai, de
Itatalrnas . f üstöt eredménge:etf. I égril is
a zsidóJr ellúuo:Iak . . ,,

á ]:öicsészeti 'k.aiori linl zsidót vertek

.nem'szólu'rrk. hszzá.. Az' állami ren'd'kér.

.dése,.:hogy az-ok a .zsidó]hallgatók; aki..

.liet beengédtek^ az tgyetemekie, járhat*
tlak.c orl'a.t-ol.ábll,.vagy sem? Ami pedig
a ghettopadokat jlleli,. erre az a meg-
jcg5.zésiirrk, hogy .e4 spegréIy szerint ta.
.lán megalázó, a astdó .diákokra'' cle sem
ct tttdtisukct,.scun 'a ,szorgalmukat, séfi| ct,
telrctsógüket . csökkenÍenÍ ' és 

.befolud.

soltü nem fogjn', Ánt ültcssék őket q.heűó.
pndtlkba. oíÍ'is fnntilnÍ |ogttak és. ott ts
tudni logrf.cÁI. : . , 'i - 

]

Á füst, ,az. a7 ,,úr!a!matlan, de Inlal.
mas,, .ftist,,ami.most felszáll a budapestí
egyetemelir{il'. a gyiilö1ettrek ez az oltár.
|iistjt': ÍéIrí, lrogy az ország Irirncvót, n
magyaf ttiddmány tisztá presztizsét el.
homáI5'osit'hatja.

Mit vétettek a zsidó diákok?
Szerr'|a <lé|előtt a Jóasef nrüegyetemen

telőpontitit érle eI a :sidóuerés. t00 főnyi
tömeg törte fcl a |anternrck ajtaját és a
tatrrirok. ülíikozása dacára sorfal kó:ött
keryették ki a szercncsétlen zsítló ditjko.
l.af. Egyiknelr homloka sórüIt mc:, másik
rendtiri orl:osl látleletet vétetett fól arrót1
hogy logait tr'ttőrték és fél'arcót. ijsszeiuz;'
tdk" A szetda d.élelőttnek 14 zsidó tebe.
sűIt je uan.

Á rrrüegyetemi hal|gatólinak nagy részo
a zsidók pártjára íIIt' Ők is fe|háborodva
Irittrik az idegen cgyetemi ha|lgatókból
áIIók betörósét.

Egv'tanár megkórdezte' a zavargó cso.
1lor{ r;ez,e{iijét; hogy: xIit uétettek önőknek
a zsidókt
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Ártikulátlan harrgoli ti]rtek ki a tünte. nulní Te alcars:, Testuér? tanulní én aktrok;
ttík száján: t 

de T,e nenz lt$edsz ':. TesÍuér! &it /el&iisme-
_ A lsítlóÁ' . . ' -cstrkeío-.ók 

.:.:,.g"::.|L":,;",,:Íi,,,Í:,,#:,!":;,,o,I:r,,iJ[Í!i,,ff,Í;,i,",
btrel; , ' . zavarnulc, .boss{onÚanak -i'* [.oi;;;;,';. riTi-á...nateáíe csafisz:.itt"én
ket ' . . |uoggo(. az ur! ,Ie 

iogot, elísmetést' megérlésl,
A |öbbi érthe{r:tlen, dühös lriáItozásba l szabadságot aFrtrs^e. ., és elucszed az engé.

fu|tadt. 
|*,;i"!:á2: "í;,I1á!,*á!*,*erbde|t':.resivéteii!

1 ' '. lmolld{ t|őttem oí!7qn rózstÍs a'!éoő', In,:.tö-

Hqz'ződ, afuÍ me$!,grtél,. |,,:*'i:*,,,,t,.oÁi 
n"kem sinp;; iei;d

Testuér! l tvem ggtllöItek, rcmbolő Testuér, ki elve.
Neked fuok, ki ílzt kiáttad az eggelemen:|szed íIluzióimat, I.í belém rugsz, mert erísebb

li oeled zst1rlól NeAcd íro}, }i logo|'tanulsz|,oaggl Im(ldkozol Te? Játsz Te lemplonúa?
és azt.nondotl: nckeil nincs logod, tc meg-|Szeraed embertórsadat? Te or.,os |eszil
tűil aqg itt! Testoét, Neked-iro&, h azr|resruér, Te ggóggitani akatszí'Hlszcn Tó se-
g,oÍdod nc*em,. te &cm llagg embet| a te|bektt. úis:/... Testuér! Van neked édes-
hczcd.bc nent po|d kango. B.ííd'cm TőIed, ta. I angdd? }rÍ a arrÍlroil; bajai közt még azon is

rygódik, hogg fidn, tanulniuággó fiára.itmt-
retlen embere*, kiket sohsc lútott, &i.ket.so}ise
bántott, rát'ölmednek: ,,Hogig mersz I,e éinil
És belerugnak, ki ueled zsidó! .

TcsIuét! ,Van nekd hugod? kI tanalnl
atr-{r' .kíne} túgdrsúgokat n.roirdano& é.s r}f.
diditilik: ,,Ri oelerl, zsiiló! .. ,,,

Testgérl- V,an nekd öcséd? Kt reggt.J €l-
megg és beaett |ej}el !őn hazá déIbtni-Nttg1.
lzemü, mosolggós atcu, 18 éucs ócqéd9 dr
Te mégis belerugszl ',Kl oeled zsidól,, 

'

Nem akasz egg gdban ü|ní oeIem? Gim.
nózíumban egg köngvbő'I tdnrrlfün&" t1qolll
évig- ttttét metlettemi oÉ.a*arÍd|; T.$twt?.

. Pana s zk o d s z, .h o g g T'ég eil n e ql é rt e n e !. . 4úg1
Te megéilesz engem?

HojI 7. sztuet],"Testuér? . 'lA zstdó ffák ,.


