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ket érabor lest! meg javaslatait a miniszterek 
kinevezése üiyébsn. A javaslatot a nemzet-
gyöiis ietárgjaija és a döntés ulán iz a] 

Snpel kormány megjelenik a parlamentben, 
ahol Seipel felolvassa az u] kormány nyilat-
kozatát. 

A Hix uj elnök® a parlament hivatásáról. 
Budapest, október 19. A nemzetgyűlés mai 

ülésének egyetlen tárgya a nemzetgyűlés elnö-
kének megválasztása sóit. 

Petrovics György Jegyző olvasta a néísorS; 
a felsiólitott képviselők a (erem közepén levő 
arnába helyesték el siavszaiaikat. A szociális-
Iák és s bafpirt tagj ni fehér Isppal szavaztak, 
Je'éűl annak, bogy iltlakoznak az elnöSjelőlés 
módja ellen. 

Féliizenkeifőkor hirdette ki Hundr Károly 
elnök a szavazás eredraénjét, amely szerint 
öaszesen 143 szavazatot adtak le. A szavazatok 
közül 121 Ziitvtf Tiborra esett, mig 22 sza-
vazólap iresaek találtatott. Eszerint Ztilvay 
Tibori a nemzetgyűlés elnökének választotta. 

Szünet után Ziitvay Tibor megtartotta elnöki 
székfoglslóját. 

— A szuverén törvényhozó testfi'et elnökének 
diszei hatáskört biztosítanak a jogszabályok — 
mondotta —, de tekintélyének biz ositiká), nem 
hatalmának kiélésében, erélyénsk megmu'alásá-
ban, hanem eliösorban kemény önfegyelem gya-
koriáiában, emberi gyöngestgei lehető legyőzé-
sében, az objektivitás legmesszebbmenő gyakor-
lásába* is kisugárzó erejibea kell keresnie. 
Kötslesiéfe, hogy a házszabályokat megtsr s«, 
ds szent hivatásé, hogy ptnokon és szenvedé-
yeksn felülemelkedve, pilddt mutaiai iBrekedjik 
a vitán felOl álló nagy nemzeti értékek éi 
érdsksk mindenek fölé helyezéiében, odaadó 
szolgálatában és megalkuvásnélkűii védelmében. 

A szegedi egyetem fakultásai 
már egyöntetűen alkalmazzák a numerus 

clausust. 
Ezerkétszáz hallgatója van ai egyetemnek. — Csökkent as orvostanhallgatók 

száma, de a t ö b b i karon emelkedett a létszám. 

— Pártok — üljenek a törvényhozás termé-
nek bármely oldalán — nem lehetnek a nem-
zeti közvélemény kizárólagos képtlselői, hiszen 
a parlamentárizmus lényegéhez tartozik, hogy a 
pártok elvi harcaiból, a meggyőzés él az igaz-
aágkaresés együttes munkájából szülessék meg 
a szu/erén nemzeti akarat. Elöltem, aki aparla-
mentáriimus meggyőződéses híve vagyok, ez 
nem doktrinair frázis. Azt tartom, bogy amint 
a természetben u) életet az elosztott erők 
egyesülése hoz létre, akként a közvélemény 
különeöiő tényezőinek küzdelmes, de msgirtő 
együttműködése szüli a Valiban életrevaló nem-
zeti alkotásokat. 

— Az ország a nsmiet képviseletétől nem 
meddő pártharcokat, nem szegélyes tusák iz-
galmát várja — folytatta beszédét —, hanem 
panaszai orvoslását, boldogabb jövőjének előre-
látó biztosítását. 

Azt várja, hogy a törvényhozás bölcs mun-
kája nyom ín egyre löbb könny száradjon fel, 
cg) re több seb gyógyuljon be, egyre tObb 
gond háru'jon el a görnyedő vállakról. 

— Ai én elnöklísem nem vág uj ösvényt, 
hanem eddig követett utam következetes folyta-
tását jelenti. 

Huszár Károly nspirendi Isvaslaiot tesz, 
amely szerint a nemieigyüiés holnapi ülésére 

j az alelnökvdlasztást és a felsőházi törvényja-
| vaslat tárgyalását tűzik ki. 

(A Dilmagyarország munkatársától.) Az 
egyetemi beiratások hivatalos határideje tulaj-
donképpen MBár régen elmuit, azonban a mai 
áldatlan gaidaságf viszonyok következtében, 
amikor a horribilis egy ele n i fandijat, beiratási 
dij k és egyéb, tekintélyes végösszegre r u j ó 
sallangok előteremtése még a teheiőssboek 
s iáaá ra is súlyos problémát jelent, a ssegedi 
egyetem hallgatóinak végleges és pántos léi-
szama még ma sem állapítható meg. Nagyon 
sokan kaptak a rektoriéi haladékot a beiratko-
zásra, mert a hivatalos határidőn belül nem 
tudták megszerezni azokat a százezreket, helye-
sebben milliókat, amelyekre a kveaziura reflek-
tál és a rektor, méltányolva a súlyos anyagi 
gondokkal kfizdő egycieni hallgatók hely-
zeté', minden esetben megad ía a kéri hala-
dékot. 

A Délmagyarország munkaiária érdeklődött 
ma dr. Tóth Károly egyetemi rektornál az 
egyetem hallgatóinak idei létszáma iránt és 
érdeklődésére a kővetkezőket tudia meg : 

— A jogtudományi karon a beiratkozott 
hallgatók száma 577, a mult tanév első felé-
ben 502 volt; az orvostudományi karon ámult 
évi 416 lal szemben az idén csak 376; s 
matema ikai és természettudományi katoa 114, 
a mult év első felében 106 voll; a bölcsészsti 
fakultáson 84, a mull évben 57 volt. Az egys-
tett beiratkozott hallgatóinak száma te^iát 1151, 
hetvennel több, mini amennyi az elmuit tanév 
első felébsn voll. 

— As egyelem hallgatóinak létszáma azonban 
még nem teljes — mondotta a rektor —, meri 
körülbsiai negyvenöt ötven hallgatónak, leg-
inkább bölcsésznek, haladékot adtam a beirat-
kozásra A bölcséashsllgatók közül kerülnek 
ugyan s ki * legszegényebb hallgatóink. A pít-
btiratások befejezése ulán igy a lé stám el 
lógja érni sz e rnké százat és eizel a szegedi 
egyetem is eléri azt a helyei az ország (gye* 
te«ei kőzött, anelyet Kolozsvárt kivivőit ma-
ginak. 

Minden fakultáson növekedeti az idin 
a hallga ók száma, kivivé az orvosi 

fakultást, ahol csökkent. 

Az orvosi pályára, a jelek stterínl, nem özönlik 
már olysn tömegesen az ifjaság, n in i as el 
mult években és ez az oka annak, hogy a i 
orvosi faku látok hallgatóinak létszáma nem-
csak a szegedi egyetemen, hanem az ország 
»inden egyetemén lényegesen csökkent. 

A ssegedi egyelem fakuliásai, mint ismere-
tes, a múltban nem egyformán éttel nézték a 
numerus causus törvényéi. Voltak fakultások, 
amelyek ciafc a tényleg felvett hallgatók eri 
nyóbnn veitek fel izraelita hallgatókat, voltak 
azonbsn olyanok iv, amelyek a felvehető hall-
gaiik stárnához viszonyítva állapították meg 
ezt az arányszámot. Mivel a Haller féle tőr-
vényben megállspitott keretek eddig még egy-
szer sem tettek meg, az előbbi fakultások 
lényegesen kevesebb izraelita hallgató számára 
tették lehetővé a tanulást, mint azok, aselyek 
a felvehető hallgatók száminak alap|án állapi-
fották meg az arányszámot. Megkérdeztük dr. 
Tó h Kiroly rektort, bogy a fakultások most 
miként értelmezik a tőrvényi: 

— A fakultások között ebben a kérdésben 
mosi már megvm az egyönislflsig — vála-
szolta a rektor. 

— A szegedi egyelem minden fakul-
tása az iáén már uiy értelmezte a 
törvényt, hogy a felvehető hallgatók 
arányéban vstle tel a zsidóvallása hall-

gatókat. 
E'mondatfa még a rektor, hogy a megszál-

lott terülelről, különösen Erdélyből és a dél-
vidékről évről-évre több haligató iratkozik be 
a szegcdi egyetemre. 
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Elsőrendű 680 
sár-és hócipők 
megérkeztekf 

Tartósságban, 
min őségben, árban 
felülmúlhatatlanok 

waám 
Angol harisnyáink szenzációt kellenek, 

Lemondtak 
az összes főispánok. 

Budapest, október 19. Szcitovszky belügy-
miniszter kijelentette, hogy valsmennyi főispán 
beadia lemondásé', az egész kérdés most füg-
gőben van és nem tudja biztosan, hoty mikor 
intézik el ezeket a lemondásokat, de kétségte-
len, hogy a legrövidebb időn belfll. A vezető 
szempont ennél sz, ho*y lehetőleg az eddig 
főispánok maradnak meg. 

Állami tisztviselők 
tüntető felvonulása Párisban. 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Páris-
bői jelentik : Az ál ami tisztviselők ma tantető 
gyűlést rendeztek az aliciony tisztviselői fixe-
tesik ellen Határozati lavasUtban köveleik az 
arányosan emelkedő bérskála-rendsier életbe-
léptetését. ^ 

Két holtteit a parkban. 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Ham-

burgból je lenik: A viros egyik prrkjában ma 
reggel két női hol testet találtak. A tendőrség 
még nem tudts megállapítani, hogy gyilkosság, 
v»gy öngyilkosság esete forog-e finn. 

A jövő évben 90 ezer pengővel 
több árvízvédelmi munkálatot 
végez el az ármentesitő társulat. 

(A Dilmagyarorszdg hódmezővásárhelyi munka-
társától) Hírt adtunk arról, hogy a Körös—Tisza-
Maros hármas ármentesitő társulat október 28 án 
és 29 én tartja évi közgyűlésit és szakválaszt-
mányi ülését. A társulat elnöksége Vásárhely ta-
nácsának a közgyűlésre való meghívásával egyide-
jűleg megküldötte a társulat évi jelentését, mely 
magában foglalja a társulat mult évi munkásságá-
nak eredményét és a jövő évi költségvetését. 

A társulat jelentésiből kitűnik, hogy azok a ne-
hézségek, melyek az elmuit években a társulat 
munkáját megbénították lényegesen enyhültek. 
Ennek okát abban látja a társulat vezetősége, hogy 
as első külföldi kö'csönből a löldmiveiésügyi mi-
niszter 37250 aranykorona kölcsönt folyósitolt a 
társulat részére. 

Eidekes az évi jelentésnek az a megállapítása 
is, hogy az iáén anyagárakban és munkabérekben 
esés mutatkozott 

A társulat jövő évre előirányzott költségvetése 
238.864 pengő, mig az elmuit *vre előirányzott 
és íéoyieg leihasznait összeg 148 303 pengő volt. 

Az idén igen jelentős belvizek voltak a Battida— 
szikáncsi részén és Répáshát környékén, amelyek 
roppant sok kárt okoztak a gazdáknak. Ennek pe-
dig az volt az oka, hogy nem volt egyik helyen 
sc vízlevezető csatorna, az idén azonban már 
mindkét helyen megástáb. Az elmuit évben külön-
ben kitisztították és kibővítették többek között 
a holttisza—porgányi s a makó—porgányéri csa-
tornákat. 

AZ OLVASÓ ROVATA. 
A szegedi tej fogyaastási adójft 

Szegeden. 
Igen tisztelt Szerkesztő ml Szegedi lakos 

vagyok, aki igen gyakran, olykor bizony napon-
kint is kijárok Szatymazra, ahol egy kis tanyám 
van. Sakan vagyunk igy szegediek és akadunk 
bizony jóegynéhányaa, akiknek megélhetésénél 
fontos kellék mindaz, amit Szatymazon lehet 
termelni és onnan bi tudunk hozni. Igy teljisen 
érthetőnek fogja bizonyára találni, hogy a tejet 
Szatymazról hozom bi. Ennek ellenében, amikor 
megérkezem, be-beterelgetnek az állomáson vám 
lerovása miait a fináncokhoz. Már mosi aziránt 
vjgyok bátor érdeklődni, miért kell nekem, 
régi szegcdi lakosnsk, aki Szatymazróf, tehát 
Szeged területéről hozom a tejet, fogyasztási 
adót fizetnem? Természetesen nem abból élek, 
hogy napközben hivatalokba szaladgáljak instan-
ciázni, azért ezúton kérem meg tz illetékes 
faktorokat, ha n e t a l á n tévedés lenne abban, 
bogy h szegedi lej uiáfl Szegeden fogyasztási 
adót fizettetnek velam, akkor haladéktalanul 
intézkedjenek, mert mégis csak furcsa dolog, 
ha minden módon még drágábbá akarják (enni 
a naegéihetést ebben a mi egyébként is és 
eddig is drága, nagyon drága városunkban. 

Tiszíele'lel: G. Lajos. 


