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Dr. Schmldt Henrik rektor 
az egyetemi felvételekről 

»Az egyetem tanári kara a legmesszebbmenő Jóindulattal viseltetik Szeged minden 
polgára Iránt« 

(A Délmagyarország munkatársátólA tör-
vényhatósági bizottság a szerdai közgyűlésen, 
mint arról a Délmagyarország beszámolt, el-
határozta. hogy felterjesztést intéz a kor-
mányhoz és megfelelő Intézkedést kér, hogy 
a szegedi egyetem felvehesse minden szegedi 
polgár felvételért folyamodét fiát, mivel az 
idén is megtörtént, hogy számos szegedi le-
lentkező kérelmét elutasítói ták. 

Dr. Schmidt Henrik rektortól ezzel kapcso-
latban most az alábbi nyilatkozatot kaptuk: 

— Minthogy Szeged városának törvényható-
sági bizottságában ismételten hangzottak el pa-
naszok az egyetemi felvételekre vonatkozólag, 
a Ferenc József Tudományegyetem rektora — 
annak előrebocsátásával, hogy a hallgatók 
felvétele az egyes karok autonóm hatáskörébe 
tartozik — tájékoztatásul a következőket közli: 

— Az egyetem jogi-, bölcsészeti és mate-
matikai karára minden szegedi illetőségű hall-
gatót kivétel nélktll felvettek. Az orvostudo-
mányi karra való felvételt az Országos Or-
vosszövetség kívánságára korlátozta a kultusz-
miniszter ur, amennyiben összesen 75 orvos-
tanhallgató felvételét engedte meg. A felvettek 
között tiz izraelita vallású van, még pedig 
öt szegedi és öt nem szegedi illetőségű. Az 
orvostudományi kar tehát a szegedi izraelita 
vallásúak közül ugyanannyit vett fel, mint 
amennyit egész Magyarország területéről fel-
vehetett. 

— Az egyetem tanári kara a legmesszebb-
menő jóindulattal viseltetik Szeged minden 
polgára iránt és az egyetemi felvételek terén 
is elment a méltányosság azon határáig, amed-
dig azt a fennálló törvények és rendelkezé-
sek egyáltalában lehetővé tették. 

Rövidesen megkezdik 
a Rudolt-iér rendezését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megirta 
I Délmagyarország, hogy a közkerti és a mű-
szaki bizottság elfogadta fJnmmel Dezső fő-
kertésznek a Rudolf-tér Kultúrpalota előtti ré-
szének rendezésére és parkosítására készített 
tervezetét, amelynek kivitele körülbelül 10.000 
pengőbe kerül. A terv szerint a térrész rongyos 
aszfaltburkolatát eltávolítanák, helyét három 
részre osztanák. A két szélsőrészből parktükör 
tenne alacsony növésű növényzettel, a középső 
részen pedig vízmedencét építenének. Az ere-
deti elgondolás az volt. hogy a medencét csak 
később építenék meg, de a bizottság dr.Pálfy 
József polgármesterhelyettes javaslatára a 
inedence azonnali elkészítése mellett foglalt 
állást, mivel félős, hogyha most nem készít-

teti el a város, akkor később nem kerül rá 
sor. 

Dr. Pálfy polgárm^terhelyettes csütörtökön 
közölte dr. Somogyi Szilveszter polgármester-
rel a közkerti és a műszaki birottság javaslatát 
és felhatalmazást kért a terv végrehajtására. 
A polgármester a javaslatot elfogadta és hatá-
rozatában felhatalmazta a polgármesterhelyet-
test a munkálatok azonnali megindítására. A 
polgármesterhelyettes már intézkedett és igy 
a munkát a közeli napokban megkvdik. Első-
sorban az aszfaltburkolatot szedik fel, azután 
elkészítik a parktükröket és a medencét. A 
munkát az inségmunkálatok programja kere-
tében végzik el. 

(,MI mindig csak 
a békés revízióról beszéltünk" 

Az erdélyi brutalitások a felsőház eWII 

Budapest, december 1. A felsőház csütörtöki 
ülését tizenegy órakor nyitotta meg báró Wlas-
siw Gyula elnök. A folyosókon nagy izgalom-
mal és érdeklődéssel targyaltak a kolozsvári 
eseményeket. 

Wlnssics Gyula báró elnöki bejelentései után 
Bernát István sürgős interpellációban kérdést 
jntézett a kereskedelmi cs kultuszminiszter-
hez a nói munkaerők ügyében. 

llóman Bálint kultuszmini ,ztev rövid válá-
sában kijelentette, hogy már megindult eb-
ten az irányban az adatgyűjtés. 
Utána Berzeviczy Albert szólalt fc! ugyancsak 

n?pirend előtt. 
— Téves szint vetne a felsőház hangulatára, 
hallgatással mennénk el a romániai esemé-

nyek mellett — mondotta. Szóvá kellett tenni, 
"^rt nyilvánvaló, hogy az agitácíónak nincsen 
v*ge és még mindig fokozódik. 

Ssécljenyi Mosci 
Pénteken és szombaton, 

december hó 2. és 3-án 

Lew3sStone<HelenHayes 
legújabb filmje: 

FIACSKÁM 
(Madelon Glaudeí bűne) 

Klóadások hétköznapon 5, 7, 9 órakor. 

Romániában plakátokon azzal fenye-
getőznek, hogy amint már egyszer 
voltak Budapesten* megint idejönnek. 

(Nagy zaj és felháborodás a felsőház mind n 
oldalán.) 

— Egészen nyilvánvaló — folytatja Berze-
viczy Albert —, hogy az erőszakoskodások és 
brutalitások a legsúlyosabban jellemzik az ot-
tani vezetőket, akik nem akarják, vagy nem 
tud ják elnyomni ezeket a jelenségeket Az 
egész akció arra vezethető vissza, hogy látják 
azt, hogv egész Európa közvéleményében mi-
lyen visszhangra találtak azok a tiltakozások, 
amelyek a békeszerződések igazságtalansága 
ellen hangzottak el. Ettől való félelmükben a 
terrorísztikus megmozdulásokhoz folyamodnak 
cs azt hiszik, hogy ezzel a közvélemény állás-
iról nlását megvá 1 tozta that já k. 

Ebben azonban a legnagyobb mértékben csa-
lódnak. (Ugy van!) Ezek a eselekmények csak 
felfokozzák a magyar közvélemény hangulatát 
és megerősítik a kívánságunkat, hogy a raj-
tunk elkövetett igazságtalanság revízióját kö-
veteljük. Fokozzák a hangulatot azok irányá-
ban, akik a nekik juttatott előnyöket ilyen 
brutálisan használják fel (Ugy van!) Ezek az 
események csak arra szolgálnak, hogy 

Európa legszélesebb köreiben megszi-
lárduljon az a felfogás, hogy a béke-

szerződéseket revideálni kell 

és meg kell változtatni, mert azok. akiknek 

Ez a 3-t-l lámpás, 7037-es Orion rádió „min-
denképen meg fog Önnek felelni! On is 
könnyen beszerezheti, mert bármely szak-
üzletben megvásárolják elavult készülékét. 

uton szerezzük vissza, amit jogtalanul elvettek, 
tőlünk, 

mi mindig csak a békés visszaszerzés-
ről, a revízióról beszéltünk. 

Ezt a követelésünket fenntartjuk, akármi Is 
történjék. Elvárjuk a kormánytól, hogy a leg-
erélyesebben lépjen fel ezekkél a mozgalmak-
kal szemben. 

A felsőház minden oldalán nagy taps fogadta 
Berzeviczy Albert felszólalását. Utána ugyan-
csak napirend előtt Pap József szólalt fel, aki 
a felsőházi póttagok behívásának kérdését tette 
szóvá. 

Wlasslcs Gvula elnök elparentálta Esterházv 
Pál gróf felsőházi tagot, aki október 29-én 
Bécsben elhunyt. Ezután vita nélkül elfogadták 
a pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzet-
közi egyezményt és a bélvegek védelméről, a 
tiltott postai szállítás büntetésről szóló tőrvény-
javaslatot. 

Puky külügyminiszter válaszolt ezt-tán Ber-
zeviczy Albert felszólalására. Elmondotta, hogy 
három héttel ezelőtt a bukaresti magyarellenes 
tüntetések után követünk intervenciójára lát-
szólag kielégítő választ kaptunk. 

A kormány most utasította bukaresti köve-
tünket, hogy a legélesebben tiltakozzék (he-
lyeslés) és 

követelje: akadályozza meg a román 
kormány a zavargások megismétlődését, 

adjon elégtételt. X kormánynak az a szándeka, 
hogy az egész müveit világ ítélőszéke elé tárja 
az eseményeket (Helyeslés). A nemzeti önér-
zet azonban nyugalmat parancsol. (Ugy van!) 
Nem engedhetjük meg, hogy a mi közönségünk 
hasonló retorzióra ragadtassa magát. Éppen 
abban áll az igazságunk ereje, ha megmutat-
juk, hogy hrsonló eszközökkel nem élünk, csak 

[os eszközökkel. (T?ps.) 
:zel a felsőház ülése véget ért. 

Szítdarabolt nöl holttest 
a pozsony—zsolnai vonalon 
(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Po-

zsonyból jelentik: Pozsony mellett a pozsonv— 
zsolnai vasútvonal mentén borzalmas gyilkos-
ságot fedezlek fel. amelvnek áldozata egv no. 
A vasúti őr a sínek mellett két női felső és eev 
alsó combot talált, amelyek az orvosi met^l-
lapitás szerint még teljesen friss állapotban 
voltak, tehát a gyilkosságot a felfedezés előtt 
csak néhány órával előbb követhették el. A 
tettes szétfiirészelte a holttestet és azután az 
egyes hullarészeket valószínűleg az éjszakai 
vonatról ledobálta a nálvárn. A holttest törzsét 
és fejét még nem találták meg. A nyomozás azt 
igyekszik tisztázni, hogy a tettes a Pozsonyba 
jövő, vagy Pozsonyból induló vonaton iita-
zott-e? 

inj:i 
Mi nem gondoltunk arra, hogy erőszakos 

EZer Jó könyvet £ 

fillérekért vehet 
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