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A kultuszminiszter 
kétszázra emelte fel a szegedi egyetemre 

felvehető jogászok számát 
Budapest, szeptember 4. A budapesti királyi 

magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre 
felvehető hallgatók számát a kultuszminiszter 
az orvostudományi karon 220, a bölcsészettu-
dományi karon pedig 330-ra emelte fel. Mivel 
a budapesti egyetemre elsősorban fővárosi és 
budapestvidéki hallgatók vétetnek fel, a meg-

állapított létszám keretében minden jogos ké-
rés kielégítést nyerhet. 

Felemelte a miniszter a vidéki egyetemekre 
felvehetők létszámát is. A rendelet értelmében 
a szegedi magyar királyi Ferenc József Tu-
dományegyetem jogi karára felvehetők lét-
száma 200-ra emeltetett fel. 

Cseg tisszteM garász&állcodlása 
egy váguf&elyi KávéJ&ászban 

Véresre verték, a pincéreket 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 
Pozsonyból jelentik: A 41. dandár most a Vág 
völgyében gyakori atozik. Az egyik váguj-
helyi kávéházban ma a dandár tisztjei mula-
tást rendeztek. Alaposan bepezsgőztek, .majd 

el kezdték szidni a zsidókat. Az egyik pincér 
leintette őket, mire felpofozták és össze-visszn 
verték segítségére siető társaival együtt. A po-
zsonyi hadtestparancsnokság a botrány ügyé-
ben szigorú vizsgálatot inditott. 

Szegedi gyerekek nem kapnak helyet — 
a szegedi iskolákban 

Sürgős intézkedésre van szükség a lehetetten középiskolai helyzet megoldására 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 
egyetemi beiratkozásokkal kapcsolatban sok 
szó esik ismét a numerus claususról, amely 
már nemcsak a zsidó vallású hallgatókat 
sújtja, hanem a keresztény vallású fiatalsá-
got is. Szegeden azonban nemcsak az egye-
temi numerus clausussal van baj. Nagy iz-
galommal tárgyalják azt a tényt, hogy 

a lehetetten ishoia viszonyok miatt 
szegedi gyerekeket nem lehel 
beiratni a szegedi középisko-

lákba. 

A reáliskola és az állami reálgimnázium tudva-
levőleg egy épületben, a reáliskola helyiségei-
ben kénytelen elhelyezkedni. A reáliskola még 
valahogyan átvergődik a már évek óta tartó 
kellemetlen helyzetben, de annál nehezebb a 
helyzete a reálgimnáziumnak, amely kilenc 
tanteremben kénytelen elhelyezni többszáz nö-
vendékét- Ennek következtében a felvételek 
körül az iskola igazgatóságának teljesen meg 
van kötve a keze és az előirt létszámnál töb-
bet fel nem vehet- Amikor a létszám betelt, 

minden erőlködés hiábavaló. 

Valósággal tömegesen maradtak 
ki az idén a beiratkozni szán-
dékozók, akik helyszűke miatt 
nem folytathatták tanulmányai-

kat a középiskolákban. 

így fordult elő azután az, hogy a szülők 
nap-nap után jönnek hozzánk elkeseredett pa-
naszokkal, hogy gyermekeiket nem veszik fel 
a középiskolákba, mert a létszám betelt- En-
nek azonban legkevésbé sem a helyszűkében 
vergődő iskola az oka, hanem az az áldatlan 
és mostoha bánásmód, amiben például a reál-
gimnáziumot részesítették, amikor kitették ha-
talmas épületéből és vendégként a reálisko-
lába küldték. Az iskola vezetősége nem tehet 
egyebet, mint főigazgatói engedély beszerzé-
sére utasítja a létszámon tul jelentkezőket. 
A város polgármesterének sürgősen és radikár 

j lisan kell intézkednie ennek a lehetetlen hely-
zetnek ügyében, mert elgondolni is megdöb-

' bentő, hogy szegedi polgárok gyermekeinek 
| inem jut hely a szegedi iskolákban. 
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A bérlakások közölt mennyi a kötött és 
mennyi a szabad? 

Milyenek voltak a oérek 1917-ben és mi-
lyenek 1928-ban ugy a kötött, mint a szabad 
lakásoknál. 

Dr. Németh ödön adatokat gyűjt arról is, 
hogy a szegedi közintézmények és a közhi-
vatalok milyen nagy személyzettel dolgoznak, 
megállapítja, hogy 

1927-ben és 1928-ban hány uj 
lakás épült a város területén, 

az uj lakások hány százaléka bérlakás és a 
bérlakások hány százaléka az egy-két-három-
és négyszobás lakás. Pontosan meghatározza, 
hogy Szegeden az üzletbérek a háború előtti 
bérek hány százalékán stabilizálódtak. 

A lakáskataszter összeállítása előrelátható-
lag több hétig eltart és dr. Németh ödön 
munkájának leljes befejezése után adatait rész-
letes jelentés keretében terjeszti föl a népjó-
léti miniszterhez. A polgármester intézkedé-
sére a város elölj árósági hivatala mindenben 
támogatja dr. Németh ödön adatgyűjtő mun-
káját'. 

Venlzelosz díengulázban 
meísbeíegedeíí 

• Athén- szeptember 4. Venizelosz miniszterelnök 
dengulázban megbetegedett, de betegsége kisebb 

! foku. A dengu-járvány már Egyiptomban, külö-
, nősen Kanadában és Kairóban is felütötte a fejét. 

Londonból jelentik: Athénből érkező jelentés 
l szerint Venizelosz miniszterelnök állaoota délután 
j rosszabbodott. 
; Tropikus náthalázban eddig 235 ezer ember bc-
j tcg'fdett meg- Az augusztusban Athénben elhaltak-

száma 580. 

A népjóléti miniszter kiküldötte 
megkezdte a szegedi lakások össze-

írását 
Elhalasztják a lakások felszabadítását? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes, hogy a népjóléti miniszter a lakók egye-
temes tiltakozásának cs a parlamenti ellenzék 
cles harcának következményeként módosította 
a lakások szabadforgalmának helyreállítására 
vonatkozó rendeletét, úgyhogy a szabadforga-
lom heylreállitását 1929 május elsejéig elha-
lasztotta, ami egy félesztendei nyugalmat je-
lent a lakók számára. A most érvényben lévő 
lakásrendelet értelmében tehát a lakásokat 
nyolc hónap múlva felszabadítja a kormány, 

a lakók körében azonban máris 
megindult a mozgalom a felsza-
badítás ujabb elhalasztása érde-

kében. 

A lakók azzal érvelnek és érvelésüknek ko-
moly alapja van, hogy még mindig nem indult 
meg az országban olyan arányú lakástermelés, 
amely az átmenet veszedelmeit elháríthatná. 
A magántőke még mindig mereven taríóz-

•kodik az építkezésektől, a lakások száma nem 

szaporodik, sőt a régi épületek állandó pusz-
tulása miatt egyre kevesebb lesz és ezt a diffe-
renciát nem egyenlíti ki a lassú ütemű épít-
kezés. 

Ugy látszik, hogy a népjóléti miniszter is 
foglalkozik a lakásfelszabaditás elhalasztásá-
nak gondolatával, mert — mint a Délmagyar-
ország jelentette — a nagyobb városokban ta-
nul mányoztat ja a lakásügyi viszonyokat, ami-
ből arra lehet következtetni, hogy az össze-
gyűlő adatok alapján kívánja elbírálni, váj-
jon indokolt-e a lakások kötöttségének további 
fentartása. 

Kedden Szegeden is megkezdő-
dött a lakás-statisztika össze-

állítása. 
Megérkezett dr. Németh ödön törvényszéki 
tanácselnök, aki a népjóléti miniszter megbí-
zásából megkezdi az adatgyűjtést. A lakás-

j kataszter kérdőpontjai a következők: 
A lakosság és a lakások száma 1917-bein és 
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Félezer emfser pusztult el 
a koreai árvízben 

London, szeptember 4. A koreai árvízkatasztrófa, 
amelyet a Yalu folyó áradása idézett elő, egyre 
borzalmasabb arányokat ölt. Kantyoanda koreai 
tartomány kormányzójának közlése szerint az ár-
víz eddig 510 emberéletet követelt áldozatul. Hét-
száz lakóház teljesen elpusz'.ult. A japán kormány 
nagyarányú segitőakciót inditott az árvizsujtotta 
lakosság javára. 
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Letartóztattak 
egy álfogtechnikust, 
aki megszökött a rendőrségről 
(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány nappal ezelőtt a rendőrségen egy fiatal-
ember feljelentést tett U. I. állítólagos fogtech-
nikus ellen, aki a feljelentés szerint valósággal 
üldözte a fiatalembert. A feljelentés alapján 
a rendőrség megállapította, hogy U. I. nem 
fogtechnikus, hanem szobainas. Kedden dél-
előtt azután a rendőrség az állítólagos fog-
technikust előállította az ügyeletes rendőrtiszl 
elé. 

A rendőrségi folyosón U. I. egy óvatlan 
pillanatban megugrott a rendőr elől és nyu-
godtan kisétált a városháza kapuján. Amikor 
a rendőr feleszmélt és keresni kezdte a delik-
venst, már hiába rohant utána. Az álfogtech-
nikus vakmerő szökését azonnal jelentették a 
detektiveknek, akiknek még sikerült U. I.-t a 
lakásán elfogni. Éppen utrakészen állt laká-
sának ajtajában. Kezében két hatalmas koffer 
volt, amikor a detektívek igazolásra szólítot-
ták fel. Az utolsó pillanatban elfogott beteges 
hajlamú fiatalember beismerte szökési szán-
dékát és megadással követte a detektiveket 
a rendőrségre, ahol Letartóztatták. . 


