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ter tiszteletére kedden este fél 9 órakor a minisz-
terelnökségi palotában ebédet adott, amelyre hi-
vatalosak voltak a kormány tagjai, feleségestől, 
továbbá a budapesti lengyel ügyvivő, a lengyel 
külügyminiszter kabinetfőnöke és követségi titkára, 
valamint herceg Eszterházy Pál, gróf Apponyi 
Albert, báró Wlassics Gyula, Almássy László, Be-
litska Sándor, Táncos Gábor és még számos közéleti 
ter budapesti útját a varsói sajtó a két 
hivatalos világ és a budapestj társaság számos 
tagja jelent nv" és éjfél után 1 óráin maradt J 
együtt. 1 

A lengyel sajtó 
Zaleski budapesii látogatásáról 
Varsó, május 21. Zaleski lengyel külügyminísz-

miniszter budapestj útját a varsói sajtó a két 
nemzet aktiv együttműködése uj állomásának 
mondja a világbéke megerősítése érdekében. A 
lengyel külügyminiszter budapestj látogatása a fél. 
hivatalos Epoca szerint nem irányul senki ellen 
sem, hanem célja egyedül az európai normális 
békeállapotok megteremtése. 

Sszerdán fiaíároszmaM 
ügyében a 

"Budapest, május 21. Vass József népjóléti 
miniszter felhívására többszáz panasz érkezett 
a népjóléti minisztériumba. A minisztérium-
ban bizottság alakult, mely megvizsgálja a 
beérkezett panaszokat és ezeknek sorsáról 
szerdán fognak dönteni. Ekkor határoz a nép. 
jóléti miniszter arra vonatkozólag, hogy a 

pénteki minisztertanácson mjlyen előterjesz-
tést tegyen: visszavonassa-e a rendeletet, vagy 
pedig ujabb rendelettel szabályozza azokat a 
felmondásokat, melyeket legutóbbi rendelet, 
tel kapcsolatban a háztulajdonosok foeana. 
tositoltak. 

Megkezdődött 
a kassai kanmhál~clgáity®k főfárgyalása 

Borzalmas részletekről lellek vallomás! a vádlottak 

Kassa május 21. Ma délelőtt kezdődött meg 
az esküdtbíróság tárgyalása a 19 emberevő 
cigány ellen. A tárgyalásra mintegy 30 újság, 
író érekezett Berlinből, Budapestről, Buka-
restből. Kolozsvárról és Nagyváradról. A tár-
gyalás megnyitása után a vádlottakat az elnök 
elé vezették. Feltűnt, hogy a cigányok legna-
gyobb része alacsony termetű. A tárgyalást 
magyar nyelven folytatták, mert valamennyi 
vádlott tud magyarul. Az érdeklődés csekély és 
az esküdtszék terme csaknem üres. A tár-
gyalás körülbelül hat hétig fog tartani. 

FiiIce Janó János, a banda vezére állt el-
sőnek a bíróság elé. Az Imling-félc gyilkos-
ságra vonatkozólag hallgatják ki. Filke semmit 
sem akar tudni, mindent tagad, öccse, Janó 
bevallotta a gyilkosságot, melyet szerinte Ribár 
Pál cigánytársa kövelett cl. Emlékszik rá, 
hogy a meggyilkolt Imling szövetkezeti igaz. 
gató rablott pénzéből rá 12 korona jutott. 

Ribár Pált hallgatják ki ezután. Határozot. 
tan tagadja, hogy egyetlen gyilkosságot is el. 
követett volna. Janó szemébe mondja a gyil~ 

kosságot. Ennek ellenére Ribár Pál tagad. A 
szembesítésnek majdnem verekedés lett a véne. 

Ribár Dezső szintén mindeut tagad, de be-
vall egy szörnyű gyilkosságot, amely nem is 
szerepelt a csehszlovák államügyész vádiratá-
ban. Bevallotta, hogy a Hetényi-uccánál egy 
koldussal találkozott, akit Ribár Pál baltával 
agyonütött, hogy a tarisznyáját és a tenne lévő 
kenyeret maguk között szétoszthassák. A holt-
testet apró darabokra vagdalták és különc 
bözö irányban elszórták. 

Ribár Jenő Rusnyák Péter füszerkereskedő 
meggyilkolását vallotta be, de szerinte a gyil-
kosságot Ribár Pál követte el, amelyet azon-
ban Ribár Pál tagad. 

Az utolsó vádlott, Csiszár Gyula panaszos 
hangon tagad. Teljes ártatlannak mondja ma. 
gát, semmiről sem tud. 

A cigányok védője elmeszakértő kirende-
lését kérte, hogy azok a tárgyalás alatt figyel, 
jék a vádlottakat^ mert. szerinte nem. nor-
málisak. 

Érdekes statisztikai kimutatások 
i szegedi egyetem összetételéről 

1922-ben volí a legnagyobb az egyetemi hallgatok száma 

(A Délmaggarország munkatársától.) A Magyar I 
Statisztikai Szemle legutóbbi száma »A főiskolai > 
hallgatók 1927—28-iki tanévben« cim alatt sok 
tanulsággal szolgáló, nagyon érdekes cikket közöl. 
A cikk szerint a főiskolai hallgatók létszáma a 
háború után az 1922—23-ik tanévben mutat leg-
magasabb számot s ettől kezdve éveukinti ál-
landó eséssel az 1926—27-iki évben éri el a leg-
mélyebb pontot 

A négv tanév alatt közel 6000 (övei ke-

vcsbedett az egyetemek és főiskolák hall-

gatósága. 

Az 1927—28. tanévben azonban ismét emelke-
désről számolhatunk be. Ez az emelkedés az 
előző évekhez képest 2.9 százalékot jc'ent. A gyara-
podás legnagyobbrészt a tudományegyetemi és a 
kfizgazdaságtudománykari hallgatóságra jut, mig 
a hittudományi és egyébb főiskolákra a növeke-
désnek csak kisebb hányada esik. * 

A nők aránya 

t főiskolák hallgatóságában 12.1 százalék volt, 
amit a cikk szerint mint jelentékeny emelkedést 
kell megállapítani az előző tanév 10.6 százalékos 
arányával szemben. A nők legnagyobb része a tu-
dományegyetemeken és a közgazdaságtudományi 

karon iratkozott be, ezekre jut a nőhallgatók több 
mint kétharmada. 

Az egyes vallásfelekezetek 

arányszámában az előző tanévhez képest kisebb-
foku eltolódásokat lehet megállapítani. Emelke-
dés van a római katolikusok számánál, viszont 
a reformátusok, ág. hitv. evangélikusok és az 
izraeliták aránya visszaesést mutat. Az ország 
népességében elfoglalt arámiszámokat a hallgatók 
létszámában csak az izraeliták, ág. hitv. evangé-
likusok és az unitáriusok érik el, illetve haladják 
felül, mig a többi vallásfelekezetekhez tartozók 
aránya mögötte marad a népszámlálási aránynak. 

Anyanyelvre nézve a hallgatóknak 1.1 száza-
léka volt nein magyar és ezeknek 0.8 százaléka 
német anyanyelvű. 

A hallgatók szüleinek foglalkozását 

feltüntető adatok alapján megállapítható, hogy az 
egyetemek és főiskolák hallgatósága közöli a leg-
nagyobb hányad a köztisztviselők s katonaii.sztek, 
továbbá a nyugdíjas tisztviselők gyermekeire ju-
tott. Jelentékeny aránnyal szerepelnek még az 
önálló iparosok, a papok, tanárok és tanítók, a 
kereskedelem, hitel és közlekedés körébe 
tartozó tisztviselők és a kisbirtokosok gyermekei. 
Az előző tanévvel szemben magasabb nráunyal 
szerelteinek az pnálléjgfijgosok, az ip .ri és ke-
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reskedelmi tisztviselők, továbbá a nyugdiias tiszt-
viselők gyermekei. J 

Ami csak 
a szegedi egyetemre 

vonatkozó adatokat illeti, az 1927—28-iki tanév-
ben beiratkozott a szegedi egyetemre összesen 
1268 hallgató, még pedig a jog- és államtudo-
mányi szakra 650, orvostudományira 324, böl-
csészetre 102, mennyiségtanra és természettudo-
mányira 103, gyógyszerészeti tanfolyamra 89. Az 
orvostudományi karnak összesen 49, a bölcsé-
szetnek 45, a mennyiségtaninak 45 és a gyógy-
szerészetinek 24 nőhallgatója volt. Vallások sze-
rint a hallgatók száma a következőképen oszlott 
meg: Jog- és államtudományi kar 650 hallgató-
jából róni. kat. 413, gör. kel. 9, református 120., 
ág. hitv. evangélikus 38, görög kel. 3, unitárius 8, 
izr. 69. Az orvostudományi kar 324 hallgatója 
közül róm. kat. 189, görög kat. 2, református 80, 
ág. hitval. evang. 14, görög kel. 1, unitárius 2, 
izr. 36. A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi 
kar 102 hallgatója közül 66 róm. kat., 2 görög kat., 
12 reform., 9 ág. hitv. evang., 1 unitárius, 12 
izraelita. A mennyiségtani ,és természettudományi 
kar 103 hallgatója közül 60 róm. kat., 1 görög 
kat., 16 reform., 12 ág. hitv. evang,, 14 izraelita. 
A gyógyszerészeti tanfolyam 89 hallgatójából 43 
róm. kat., 2 görög kat., 18 református, 7 ág. 
hitv. evangélikus, 3 unitárius, 16 izraelita. 

Lefedezték Prelogg József 
arcképét 

(A Délmagyarország munkatársától.') Prelogg Jó-
zsef volt diákjai pünkösdvasárnapján délelőtt a 
városi főgimnázium dísztermében nagyszámú kö-
zönség részvételével avatták fel nevelőjük jól si-
került bronzba öntött művészi dombormüképmá. 
sát. Az arcképet, amely Taiszer János szobrász-
művész alkotása, arra az oszlopra .helyezték el, 
amelyen ugyanezen diákok hősi halott társaik 
emléktáblája függ. Dr. Belle Ferenc mondotta 
az ünnepi beszédet, meleg szavakban emlékezett 
meg tanárukról, arról a szeretetről, amellyel Pre-
logg körülvette tanítványait és kísérte őket még 
azután is, amikor már az intézetet elhagyták. 
Kérte a jelenlévő igazgatót, hogy őrizze meg ezt 
az emléket, mint a piarista atyák megbecsülésé-
nek jelvényét, mint a Prelogg-diákok hálájának 
bizonyitékát. Dr. Tihanyi Béla igazgató örömmel 
fogadta az emléket és ezen találkozón megjelen-
teket kérte fel a piarista diákszövetség megala-
kítására. 

Az ünnepély után az elhunyt főigazgató rokon-
sága,, rendtár sai,volt diákjai és tisztelői autóbu. 
szokon mentek ki a rókusi temetőbe, Prelogg sír-
jához. Itt a családi sírkőre elhelyezett bronz dom-
borművű arcképet dr. Tarján Pál avatta fel, idéz'.e 
Prelogg szellemét és felhívta a volt iskolatársa-
kat, hogy szeressék egymást továbbra is„ őrizzék 
szeretett nevelőjük emlékét. 

Az ünnepélyt mise előzte meg reggel 8 órakor 
a fogadalmi templomban. A misét Halász (Hóra) 
Pál osztálytársuk, a Begnum Marianum admi-
nisztrátora szolgáltatta. Az ünnepségek után közös 
ebédre jöttek össze az ujszegedi vigadóban. Velük 
volt dr. Forgács János, akinek ezek a volt Pre-
logg-diákok voltak első diákjai husz évvel ez-
előtt. Dr. Pávő Ferenc városi tb. tanácsnok be-
számolója után felolvasta azok üdvözlőleveleit, 
akik nem jöhettek el a találkozóra, közöttük egy 
iskolatárs sürgönyét Amerikából. Elhatározták, 
hogy öt év múlva a 25 éves találkozóra újból 
összejönnek és Prelogg Józse fkicsinyitett kép-
másának terjesztéséből befolyt összegből alapit-
ványt létesítenek volt tanáruk nevére. 

Melegebb Idő várható 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: A 

Földközi-tenger vidékén lévő cíklonos alakulat 

nagyobb területen érezteti hatását. Hazánkban is 

borult időt és sokhelyütt kisebb esőket idézett elő. 

Az ország nyugati felében a meglehetősen vastag 

felhőtakaró folytán igen csekély volt a nappali 

felmelegedés. Budapesten 16, Sopronban 15 fok 

Celsius. A keleti vidéken lényegesen melegebb 

volt. A Tiszántúl 25 fok Celsiusig emelkedett a 

hőmérő. Prognózis: Változóan felhős idő, némi 

hoewelkedéssel s az csöhaiiam gyengülésével. 


