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55»<re emelkedett a gyermekparalizises 
megbetegedések száma 

Nyolc nfabb megbetegedés — Egy 34 éves nO a megbelege deliek közöli 

(Budapesti tndósttónk telefon jelentése.) A 
gyermekparalizis járvány egyre veszedelme-
sebb méreteket ólt Szeged terű leién. Eddig a 
tanyák nem igen szerepeltek a veszedelmes 
betegség statisztikájában, a megbetegedések 
túlnyomó része a város területére eset», most 
azonban súlyos eseteket felenlettek be a ta-
ayav&ág különböző pontjairól is. 

Szenláa a bejelentett esetek száma 47 volt 
a szára két nap alatt 55-re emelkedett, az 

ujabban bejelentett esetek száma tehát nyolc. 
Csütörtökön két esetet jelentettek be, az 

egyiket Feketeszélről, ahol egy 1 < éves fiu 
betegedett meg és mire felismerték beteg-
edét, már meghalt. A Heine Medin halálos 
áldozatainak száma ezzel hétre emelkedett. 
A másik megbetegedés Felsővároson történt, 
ahol egy 34 éves nó betegedett meg. 

Pénteken hat uj megbetegedést jelentettek 

be a főorvosi hivatalnak, Feketeszélről, Ki-
rályhalmáról. Nagyszéksósról, Gajgonyáról 
egyet-egyet, egvet Alsóvárosról és egy bete-
get szállitottak át Szegedre Hódmezővásár-
helyről. A pénteken bejelentett uj betegek 
életkora 2 és 8 év között váltakozik. 

A csütörtökön és pénteken bejelentett ese-
tekkel az idei járvány beteglétszáma megha-
tódta a legutóbbi, az 1928. évi járvány lét-
számát. 

A polgármester, mint ismeretes, a főorvosi 
hivatal előterjesztésére eddig még csak a bel-
területi elemi és középiskolák zárvatartását 
rendelte el. Mcet valószínűleg sor kerül a 
külterületi, a tanyai iskolák bezárására Is. 
A főorvosi hivatal erre még nem tett előter-
jesztést, de értesülésünk szeunt szomba.on 
ez is megtörténik. 

nak korlátozásit szükségtelennek, sőt károsnak 
tartom. Nem félek attól, hogy sok lesz a tanult 
ember Magyarországon, mert a tanult emberek 
száma sohasem lehet sok. A mai gazdasági vi-
szonyok között, elismerem, nehéz az elhelyez-
kedés, nehezen jutnak álláshoz, kenyérhez. 
Lzok, akik elviszik az egyetemet, de éppen 
ilyen nehezen jutnak egzisztenciához azok i s 
aívik nem végezrek egyetemet, akik érettségi 
bizonyítvánnyal indulnak neki az életnek, 
vagy akik minden bízonyitvány nélkül, két 
karjuk munkaerejéből kivánnak megélni. 
Ezekre az egészségielen viszonyokra nem ren-
dezkedhetünk be véglegesen, a válság mély-
pontját egyszer föltétlenül el kell érnünk, egy-
szer meg kell indulnia a javulásnak és akkor 
éppen olyan nagy szükség lesz a tarjult em-
berekre, mint volt a háború előtt. 

— Ettől függetlenül köztudomásu, hogy a tu -
dományegyetemek végzett hallgatói viszonyla-
gosan még ma is el tudnak helvezkednL Az 
civos mindenütt nyithat rendelőt és kereshet 
annyit, amennyiből ha szűkösen is, de megél, 
a tanárok száma még mindig kevés, a jogászok 
is valahogyan megtudják oldani legalább átme-
netileg életproblémájukat, pedig Magyarorszá-
gon négy tudományegyetem van. Sokkal keser-
vesebb hely»etf>en vannak a műegyetem vég-
zett hallgatói, az állástalan gépészmérnökök 
száma aránylag sokkal nagyobb, mmt akár az 
állástalan tanárok, jegászok, vagy a kereset-
nélküli orvosok száma. A szegedi egyetem föl-
vételi jogának korlátozását tehát nem csak lo-
kális szempontltól. hanem országos szempont-

200 jelentkező közül 
70 elsőéves orvostanhallgatót 
vettek fel a szegedi egyetemre 

»A szegedi egyetemre felvehető hallgatók számának korlátozáséi haladéktalanul 
meg kell szüntetni« — »Minden szegedi polgár gyermeke fannihasson a szegedi 

egyetemen« 

(A Délmagyarország munkatársától.) A D é 1-
m a g y a r o r s z á g csütörtöki számában rész-
letesen beszámolt az egyetemi felvételekről. 
Megírtuk, hogy az orvosi kar kivételével, min-
den fakultáson megtörtént a döntés. A jogi ka-
ron olyan nagy volt a jelentkezők száma, hogy 
dr. Buza László dékán a 200-ban megállapított 
létszám 50-eI való felemelését kérte a kultusz-
minisztertől. A jogi karon az engedélyezett 200 
hallgatót felvették, de ezenfelül 48 felvételre 
jelentkező kérvényének elintézését a kultusz-
minisztérium döntéséig függőben hagyták. 

Értesülésünk szerint dr. Buza László dékán 
intervenciója sikerrel járt, azonban az erről 
szóló hivatalos értesítés a szegedi egyetemre 
ínég nem érkezett meg. Eszerint a függőben 
maradt 48 felvételre jelentkező ügyét kedve-
zően intézik el és a fennmaradó helyekre való-
színűleg azokat veszik fel, akik kérvényeiket 
eddig ra jtuk kivül álló okokból megkésve nyúj-
tották be. 

Megtörtént a döntés az orvosi karon is. Mint 
megirtuk. az orvostudományi karon 200-nn je-
lentkeztek felvételre, az engedélyezett létszám 
azonban mindössze 60 volt. Az orvoskar most 
megtartott ülésén ugv döntött, hogy 70 jelent-
kezőt vett fel az első évfolyamra. ' 

A felvételeket most már valamennvi karon 
kifüggesztették. A Ferenc József tudomány-
egyetemen tehát az 1932—33 tanévre felvettek 

a jogi karon 250 
az orvosi karon 70 
a bölcsészeti karon 52 
a matematikai karon 35 
a gyógyszerészi tanfolyamra 18 

összesen 425 

l-allgatóL 
Azok a fakultások, amelyek a kultuszmi-

niszter által megállapított felvételi kontingens 
felemelését kérték, eredményesen fejezték he 
akciójukat. Az eredmény ebből a szempontból 

megnyugtatónak látszik, ami azonban nem je-
lenti azt, hogy általános szempontból is kielé-
gít?. Az adatokból kiderült, hogy 

a felemelt kontingens keretében sem 
férnek el mindazok, akik felvételüket 
kérték, akik rendelkeztek a felvétel 

minden kellékével. 

Van köztük szép számmal szegedi is, de vannak 
vidékiek is. Figyelemre méltó momentum kü-
lönben, hogv a szegedi egyetemen évről-évre 
nagyobb számban kérik felvételüket a vidék! 
hallgatók, nem csak azokról a vidékekről, ame-
lyek Szeged körzetébe tartoznak, hanem olvan 
helyekről is, amelyek lényegesen közelebb fek-
S7tiiek akár a budapesti, akár valamelyik más 
vidéki egyetemhez. Ez kétségtelen bizonyítéka 
annak, hogy a szegedi egyetem vezetősze**ep-
hez jutott és jelentőségre mindinkább növek-
szik. 

Ennek a vezetőszerepnek a biztosítása tesrri 
nem csak kívánatossá, hanem szükségessé is 
azt, hogv a szegedi egyetemre korlátlan számlán 
iratkozhassanak be azok. akik itt akarnak tu-
dományos képesítéshez, orvosi, jogi, vagy ta-
nári diplomához jutni. 

Sürgősen le kell tehát bontani 
azokat a korlátokat, 

amelyekkel a felfordulás éveinek hangulatá-
ban eltorlaszolták az egyetem kapuit. Ez nem 
csak a szegedi egyetem érdeke, hanem érd"kc 
a városnak és az egyetemes magyar kultúrá-
nak is. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, 

aki tegnap érkezett haza szabadságáról és pén-
teken megjelent hivatalában, erről a kérdésről 
a következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— A felvehető egyetemi hallgatók létszámú-
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A X-ik Los-Angelesi 
Olympiász. 
Előadások 5, 7, 9 órakor 

K o r z ó M o z i 
Szombat, vasárnap 

A fyázzasság-
teoszvelilö 

zenés vígjáték 8 felvonásban. 

Főszereplők: 

Dina Cralla „ Siegtried flrná. 
Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, fi, 7 éa 9 órakor 

S Z fe C H E N Y I M O Z I 

Szombaton ós vasárnap, szeptember 10. és tl-ón 

Aranyhajú Erika 
viar operett. 

K i t mege l ő z i 

A X-ik Los-Angelesi 
Olympiász, 

Klőadások vasárnapon 3, fi, 7, 9 órakor. 
„ hétköznapon fi, 7, 9 „ 


