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Két szegedi százados 
súlyos motorkerékpár szerencsétlensége 

Halíer Henrik gépe felborult a bajai országúton 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szep-
tember első napjaiban elterjedt Szegeden az 
a hír, hogy Haller Henrik szegedi százados-
sal súlyos kimenetelű motorkerékpár szeren-
csétlenség történi. A hireket azonban hiva-
talos helyen nem erősítették meg. A katonai 
nagygyakorlalok m5t>H katonai ügyekről csak 
elvétve érkeztek autentikus híradások Sze-
gedre. Most, hogy a nagvgyakorlatok bete-
jeződlek, kilőni, hogy a motorkerékpár sze-
rencsétlenségről elterjedt hírek megfeleltek 
a valóságnak. 

Másodikán történt, hogy Bafa és Sukösd 
közölt az országúton haladt Haller Henrik 
százados oldalkocsis motorkerékpárjával. Az 
oldalkocsiban vitéz Gőnczöl százados ült, 
míg a motorkerékpár hátulsó ülésén egy 

¿A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi egyetem központi épületében lassan-
kint megelevenedik az élet. Az épület környé-
két kisebb-nagyobb diákcsoportok lepik el, a 
szeptemberi szellő szines származási lapokat 
lenget, a gólyák pedig, akik amióta egyetem 
van, egyformán gyámoltalanok és kedvesek, 
nagykomolyan nézegetik vadonatúj indexei-
ket, vagy pedig a rektori fekete tábla hirdet-
ményeit böngészik útbaigazításért. A kvesz-
tura előtt álldogál a legnagyobb tömeg és be-
lül, a korlát mögött lázasan folyik a beiratás. 

A tudománykarok a felvételi kérelmeket már 
elbírálták, már értesítették azokat, akik nem 
férlek bele a kultuszminiszter által megálla-
pított uj numerus claususba, vagy akik más 
okok miatt nem lehetnek hallgatói a szegedi 
egyetemnek. A fölvettek névsorát pedig a dé-
káni hirdetőtáblák mutogatják az érdeklődők-
nek. 

Az egyetem belseje általában az uj tanévre 
való készülődés képét mutatja. Ez az uj tan-
év valószínűleg lényegesen különbözni fog a 
többitől, talán végérvényesen eltűnik belőle és 
általa az a harcias szellem, amely az utóbbi 
évek alatt nagyon sok kárt tett a magyar főis-
kolák hírnevében. Most talán eltűnik, hogy 
visszaadja a jogtalanul és oktalanul elfoglalt 
lerepet egyedül illetékes gazdájának: a tudo-
mányos munkálkodásnak, a tanulásnak. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste 
hivatalában dr. Dézsi Lajost, a szegedi egye-
tem irodalomprofesszorát és ezidei rektorát, 
hogy kérdéseket tegyen a most induló uj tan-

szakaszvezelő helyezkedett el. A motorkerék-
pár rendes sebességgel haladt az ország-
úton. Útközben Haller százados a kövezett 
ulról letért a mellékutra és eközben a mo-
torkerékpár a nagy megterheltetés és a nagy 
teher elosztás következtében felborult. A 
baleset folytán Haller Henrik súlyosabban, 
Gönczfil százoaos könnyebben megsérült, 
míg a motorkerékpár háiulsó ülésén ülő sza-
kaszvezetőnek kisebb horzsolásokon kivül 
komolyabb baia nem történt. 

A két századost sérüléseivel azonnal be-
szállították a bajai közkórházba. Vitéz Oön-
czöl százados időközben felgyógyult, Haller 
Henrik százados állapota még nem javult 
annvira. hnav n baiai kárházat elhaayhassa. 
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évről. Dézsi rektor, aki külső megjelenésében 
is mintája lehet az irodalom professzorainak, 
kedves közvetlenséggel és nagy szeretettel be-
szélt a készülő uj tanévről. 

— Egyelőre tiszta képünk még nincs arról, 
hogy egyetemünknek az uj tanévben hány 
növendéke lesz, mert a beiratások még foly-
nak, számításunk szerint 

eddig»a hallgatóknak körülbelül csak 
harminc-negyven százaléka iratkozott 

be. 

A beiratkozások nagyjából még ezen a héten 
befejeződnek, amikor majd pontos kimutatást 
készíthetünk a hallgatókról. Számitásom sze-
rint 

az idén jóval több lesz a hallgatók 
létszáma, mint a mult évben volt, 

aminek nagyrészben az az oka, hogy megkezdi 
működését Szegeden a polgári iskolai tanár-
képző intézet és az Erzsébet nőiskola. Ezek 
az intézetek tulajdonképen nem tartoznak 
szervesen az egyetem kötelékébe, de hallga-
tóik bizonyos tárgyakat az egyetem különböző 
fakultásain hallgatnak és igy ide is be kell 
iratkozniuk. A kultuszminiszter több ilyen 
tanszéket nem helyez le Szegedre és igy az 
órák jelentékeny számát a szegedi egyetem 
fakultásain hallgatják a két intézet növen-
dékei. 

— A tudománykarok a fölvételi kérvényeket 
már elbírálták, a döntést is meghozták, igy 
az első évfolyam első félévének hallgatói lét-
számát már ismerik 
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ELTALÁLTAM! 
UEGJOBBZSÁKMÁNTi 

A karok a fölvételi kérelmek elbírá-
lásánál teljesen egyöntetűen jártak el, 

még pedig ugy, hogy elsősorban a jó elő-
menetelei, a tehetséges szegedi folyamodókai 
vették fel, mivel azonban ezekkel nem telt be 
a létszám, 

felvettek minden szegedi folyamodóit 

Azután került sor a környékbeli városok fo-
lyamodóinak felvételére, majd sorra következ-
tek a messzebbről folyamodó közalkalmazottak 
gyermekei, a hadiárvák és a hadirokloantak 
gyermekei. 

A karok a felvételi kérelmek elbírálá-
sánál nem vettek figyelembe semmiféle 
felekezeti szempontot. Felvetlek min-
den zsidó vallású szegedi folyamodót 
és felvették a vidékről folyamodó zsi-
dókat is, ha beleestek az előbb clmdn-
dott sorrendbe és ha a létszám nem 

telt be. 

Azokon a fakultásokon, amelyeken a folya-
modók száma nem haladta tul a miniszter 
által megállapított kontingenst, felekezetére 
való tekintettel felvettek mindenkit, ha egyéb-
ként megfelelt a feltételeknek. Amikor a kul-
tuszminiszter legutóbb Szegeden járt és meg-
látogatta az egyetemet, megemlítettük előtte, 
hogy az alacsonyra szabott létszám miatt tőbb 
fakultás kénytelen volt a folyamodók jelen-
tékeny részét visszautasítani. A kultuszmi-
niszter akkor felszólított bennünket, hogy kér-
jük a létszám fölemelését. A kérelmet az érde-
beit fakultások már föl is terjesztették és 

ha az angedély megérkezik, azokat is 
fölvesszük, akik az eredeti létszámban 
már nem fértek el. A felekezeti nume-
rus clausus megszűnt. A szegedi egye-
tem minden fakultásán különben is 
a felvilágosodottság szelleme uralko-
dik és ez a szellem nem tűri meg a fe-
lekezeti szempontok érvényesülését. 

Dézsi rektor ezután az uj tanévről beszélt. 
Elmondotta,, hogy az egyetem erősen készül 
ebben a tanévben az uj klinikák átvételérej 
A leghamarább kerül sor 

a gyermekklinika átvételéret 

mert ez az épület már teljesen kész, rövidé 
sen belső felszerelését is befejezik. Eredeti-
leg ugy volt, hogy már október elsején uj 
hajlékába költözik át a gyermekkórház épüle-
téből a gyermekklinika, de a szállítások körül 
bizonyos késedelem keletkezett és igy a klinika 
ünnepélyes felavatását valamivel el kellett ha-
lasztani. A gyermekklinika után, szintén még 
ebben a tanévben sor kerül a nőgyógyászati 
klinika felavatására is. 

Elmondotta a rektor, hogy a kultuszminisz-
ter látogatása alkalmával szó volt 

a szegedi egyetemen felállítandó uj 
tanszékekről 

is. Már befejezettnek tekinthető az etnológiai 
tanszék felállítása, amelyre elsősorban a pol-
gári iskolai tanárképzőnek van szüksége. Ez 
a tanszék Budapesten feleslegessé vált és így, 
valószínű, hocy Solumossu Sándort, a meg-

Ú j s z ü l ö t t g y e r m e k é t 
k i d o b t a a r o b o g ó v o n a t a b l a k á n 

A szegedi klinikán ismerték fel a gyermekgyilkos anyát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szep-
tember kilencedikén felentették a szegedi 
rendőrségnek, hogy Kecskemét és Páka kö-
zölt a vonalon egy Ismeretlen nő egészséges 
fiu gyermeknek adott életei. A szülés után 
a lelketlen anya gyermekét kidobta a vonat 
ablakán. A kecskeméti rendőrség felievése 
szerint az Ismeretlen nő valószínűleg Sze-
gedre utazott és ezérl kérte elfogatását. 

A szegedi rendőrség a megkeresésre Sze-
geden is bevezette a nyomozást Megállapi-
lollák, hogy szeptember 10 én a nőgyógyá-
szati klinikán jelentkezett egy mezőkövesdi 

leány azzal, hogy súlyos belső vérzései van-
nak. A leány, N. Ilona elmondotta a klinikán, 
hogy leeseti a motorkerékpárról és azérl le-
hetnek vérzései. A klinikán azonban meg-
állapították, hogy a leány betegsége szülés 
következménye és észleleteiket leientették is 
a nyomozó detektlveknek. N. Ilona első ki-
hallgatása alkalmával tagadta, hogy gyerme-
két kidobta a vonatból, később töredelmesen 
bevallotta bűnét. 

N Ilona ellen szándékos emberölés elmén 
indul meg az eljárás. Felgyógyulása ulán ez 
ügyészségi fogházba viszik ét. 

PJB ,11 szegedi egyetemen a felvételi kérelmek 
elbírálásánál nem vettek figvelembe semmiféle 

felekezeti szempontot", — 
mondja Dézsi Lajos rektor 

Ismét kérték a létszám felemelését — Még a z ősszel átveszik az uj gyermekklinikát 
Kolozsvár* és Szandtner professzorok távozása Szegedről 


