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A takarékossági bizottság munkája után 
még egymillió pengő deficit maradi 
a városi költségvetésben 

A pénzügyi bizottság felemelhető bevételi tételeket keres 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
takarékossági bizottság csütörtökön befe-
jezte a város jövő évi költségvetésének 
átvizsgálását. A csütörtöki ülésen már nem 
tudtak a dologi kiadásokon csökkenteni, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester ki-
jelentése szerint az ülésen azokat a lehe-
tőségeket beszélték meg, amelyeknek a se-
gítségével a költségvetésben 'u jabb meg-
takarításokat lehetne elérni. A bizottság 
'órákon át tárgyalta ezeket a kérdéseket és 
ugy határozott, hogy az erre vonatkozó 

javaslatokat a pénteken délután kezdődő 
pénzügyi bizottság ülése elé terjeszti. 

— A költségvetés deficitje még mindig 
egymillió pengő — mondot ta a polgár-
mester —, pedig az ötvenszázalékos pót-
adót má r beillesztettük a költségvetés be-
vételei közé. Igy a pénzügyi bizottságnak 
főleg arról kell ma jd tárgyalnia, hogy 
milyen bevételi tételeket lehetne emelni. 
A kiadási tételek nagyobb fokú apasz-
tására má r nem igen számíthatunk. 

A szegedi egyetem orvosi kara 
94 folyamodó felvételét tagadta meg 
A matematikai és a bölcsészeti karon valamennyi folyamodót fel-

vették — A jogi kar döntését pénteken íüggeszlik ki 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Ferenc József Tudományegyete-
men befejeződtek a felvételek és csü-
törtök délig valamennyi karon döntöttek 
a jelentkezők felvételéről, vagy elutasítá-
sáról. Legutóbb, csütörtök reggel, 

a Jogi bar 

ülésezett. Tekintettel arra, hogy erre a 
karra jelentkezett a legtöbb hallgató, az 
eredményt csak pénteken reggel teszik 
közzé a központi épület hirdetőtábláján. 
I n formác iónk szerint a jelentkezések a 
jogi karon jóval tú lhaladták az előirány-
zott létszámot. Az előirányzott 250 hall-
gató helyett MO-an jelentkeztek. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel Szily állam-
titkár, a miniszter utólagos jóváhagyása 
reményében beleegyezett abba, hogy 320 

{ 'elentkezőt vegyenek fel. Ezek szerint 80 
tallgatót el kellett utasítani. 

Az orvosi karon 

ís megtörtént a döntés. Felvettek össze-
sen 72 kari hallgatót és 33 gyógyszerészt, 
elutasítottak 94 jelentkezőt. A felvett hall-
gatók között 20 zsidó van, 8 nosztifikáns 
és 12 elsőéves. Az első évre összesen 100 
zsidó hallgató jelentkezett, de összesen 
csak 54 hallgatót vettek fel. Az elutasított 
94 jelentkező névsora a kővetkező: 

Ábrahám József, Barta Lajos, Berger 
Ibolyka, Berkovics Pál , Biach Ferenc, 
Birg György, Boros István, Boxhorn Ti-
bor, Dénes 'Lász ló , Eisler Viola, Farkas 
Károly , Feleki László, Fischer Zsuzsanna, 
Gábor György, Gábor Klára, Gergely 
I rma , Gergely Miklós, Hacker György, 
Ha l in Géza, Hegedűs I ldikó, Hetesi ÍJ. 
István, Hőn ig Vilmos, Jutkovics Pál , Kar-
dos Éva, Klein Ferenc, Klein I rma , Klein 
Margit, Kulcsár István, Lerner Zoltán, 
Lindenfeld Béla, Löwy Tibor, Luczai 
Mláden, Lukács Sándor, 'Pléger Flóra, Po-
litzer Miklós, Porzsolt György, Badna i Pál , 
Beich Katal in, Beisz József,' Réti György, 
Rosenblatt Károly, Róth Károly, Bubin-
stein Dóra , S imái Magda, Sipos István, 
Sonnenfeld Aladár, Schöffer István, Spiel-
berger László, Schiffer Dezső, Schill inger 
K lára , Söffer Iván, Steinfeld József, Stei-
ner Ferenc, Strifler György, Szegő László, 
Székely László, Székely Sándor , Vásár-
helyi István, Weisz Andor, Weinberger 
Rezső, Weltner Sándor, Ka lmá r Ká lmán , 
Stark György, Schwarz Dezső, Adler Imre, 
Bakonyi László, Barsi Károly, Kulcsár 
János, Lang József, Lantos Pál , Littner 
Sándor, Mátrai György, Mezey József, Né-
medv E r n ő György, Rosenfeld Ottó, Ró th 

István, Sándor György, Spitzer Tibor, 
Schwéd Imre, Scháffer Jenő, Szemere 
László, Székely Pál , Szirtes Antal, Wachs 
Bernát, Weinreb József, Weisz Miklós, 
Weisz Tibor, Wiesel László, Winter Imre, 
W in te r László, Fenyves Zoltán, Gere Ist-
ván, Glauber Andor és K á r m á n László. 

A matematika és természettudo-
mányi karon 

az előirányzott 100 hallgató helyett csak 
77 jelentkezett. Kőzü lök "felvettek 48 kari 
hallgatót és 25 gyógyszerészt, elutasítot-
tak 4 jelentkezőt a kérvények hiányossága 
miatt. 

A bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományi karon 

jelentkezett 69 hallagató, mind a 69 jelent-
kezőt fel is vették. 

Az orvoskaron történt elutasítások nagy 
megdöbbenést keltettek az érdekeltek kö-
rében. Kora reggeltől kezdve á l landóan 
nagy tömeg állott a hirdetőtábla előtt. 
Feltűnt a felvettek névsorában, hogy több 
jelentkezőt rendkívüli hal lgatónak vettek 
fel. Kőzü lök nem egy kereskedelmi iskolai 
érettségivel jelentkezett és csak később 
teszi le a szükséges különbözeti vizsgá-
kat. Ezzel szemben 

az elutasítottak 

valamennyien g imnáz iumi érettségivel fo-
lyamodtak. 

Egy, akit nem vettek fe l . . . 
Az elutasítások között Igen sok kirívó 

eset akad s a tarthatatlan helyzet jellem-
zésére ezek "közül közlünk egyet. .Felvé-
telre jelentkezett a többek között Bakonyi 
László, aki Dunapata jon , Pestmegyében 
született, 1910 augusztus 30-án. Az 1927— 
1928. iskolai évben végezte a kunszent-
márton i református reá lg imnáziumot »je-
les« eredménnyel, az érettségi bizonyít-
ványában azonban lat inból és f iz ikából 
»jót« kapott. Ezen a két »jőn« kivül egész 
középiskolai t anu lmánya i során Bakony i 
minden osztályban és" minden tantárgy-
ból feleset érdemelt ki. Érettségi bizonyít-
ványával kiment a bécsi egyetem orvosi 
fakultására, ahol fölvették és azóta hat 
szemesztert el is végzett ott. Szabályos 
időkben kollokvált és szigorlatozott. Ta-
nu lmánya i t a szegedi egyetemen szerette 
volna végezni, de felvételi kérelmével el-
utasították. 

Bakonyi izraelita vallású. 
A szegedi egyetemhez intézett felvételi 

kérvényéhez mellékelte Vörös Sándornak, 

rheumalikus fájdalmaknál (B#YI 
tís r n e g h ü l e s e k n á l \ * 

a kunszentmártoni reá lg imnáz ium igazga-
tó jának a bizonyítványát, amelyben az 
igazgató azt irja, hogy Bakonyi László 
»iskolai tanu lmánya i t á l landóan jeles 
eredménnyel végezte, mind ig példás maga-
viseletet tanúsított. Kiváló tehetségével, 
szorgalmával és tudásával vezető tanulója 
volt osztályának. Méltó arra, hogy főisko-
lai tanu lmányokat végezhessen — mond-
ja a kunszentmártoni reá lg imnáz ium igaz-
gatója. 

A községi bizonyítvány szerint Bakonyi 
László »teljesen vagyontalan, erkölcsi és 
pol it ikai tekintetben kifogás alá nem esik, 
a hazai egyetemekre való felvétele és ta-
nu lmánya inak itt leendő folytatása indo-
kolt. Nevezett atyja — folytatódik a köz-
ségi bizonyítvány — Bakonyi Aladár ha-
zafias magatartású, kifogástalan jel lemű 
magyar á l lampolgár , 

a világháborút, mint törzsőrmes-
ter, kitüntetésekkel harcolta vé-
gig, 1918. évben francia fogságba 
került, ahonnan csak 1920. év-

ben térhetett vissza. 
Vagyontalan és még nevezett egyetemi 
hallgató f i án kivül négy fiúgyermek eltar-
tásáról is gondoskodik. Atyjának m a ^ a r 
hűségét — fejezi be a községi bizonyít-
vány —, vagyontalanságát, további fiá-
nak sikeres előmenetelét figyelembe véve, 
a hazai egyetemek bármelyikére való fel-
vételét indokoltnak tartjuk.* 

A dunapata j i római katolikus plébánia-
hivatal azt ir ja, hogy usmeretem szerint 
Bakonyi Lász ló orvostanhallgató, aki ed-
dig a bécsi egyetemen tanult, 

tisztességes, magyar, érzelmű iz-
raelita család szorgalmas, tehet-

séges tagja, 
miért is bármely hazai egyetemre valtS 
felvételét indokoltnak tartom 

Ezt az okmányt a dunapataii plébános 

irta alá. 
Megemlít jük még, hogy a felvételi kér-

vényhez mellékelve volt Bakony i A ladár 
népfölkelő törzsőrmesternek a hazatért 
hadifoglyok csóti leszerelő táborából va lő 
bemutató l ap ja és leszerelési igazolványa, 
továbbá a bécsi egyetem dékáná tusának 
okmánya i Bakonyi L'ászló' vizsgáiról, vé-
gül Bakony i László évtizedek óta Szege-
den lakó "nagybátyjának az egyetemhez 
intézett beadványa, amelyben többek kő-
zött a következőket i r ja : »Bakonyi Lász ló 
atyja, Bakony i Aladár testvéröcsém, aki 
vagyontalansága miatt nem képes fia el-
látási költségeit fedezni és igy ahoz én is, 
szerény költséggel hozzá járu lok. H a 
unokaöcsémet itt felvennék, megosztanám 
vele lakásom és kenyerem, megszűnne 
nyomora , m inden idejét tanu lmánya inak 
szentelhetné, viszont 

az én csonka és megnyirbált 
nyugdijam egy részét külföldre 
kellene küldeni, hogy ott az 
Idegen valutát favitsa, ha tanul-
mányait továbbra is külföldön 

lenne kénytelen folytatni." 
Kitűn ik még ebből a beadványból , hogy 

Bakony i László ősei háromszáz év óta 
Várpa lo tán laktak, hogy dédöregapja 
Kossuth La jos nemzetőre volt és hogy 
a családjából heten estek el a harctéren. 

Bakonyi Lászlót a szegedi egyetemre 
még sem vették fel. 

A Bohnban ma nagy halnap 
1 nagy halászlé 1a40 P 
1 „ ss*!tha! 1460 P 1511 


