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B E L V Á R O S I M O Z L 

60 medikust, 
250 fogászt, 
75 bölcsészt, 
50 matematikust 

vesznek fel 
(A Délmagyarország munkatársétól.) Ked-

den délben járt le a szegedi egyetemen a be-
iratkozási határidő. A kultuszminisztérium en-
gedélye széria* 

az orvosi karon 

az első félévre 50 hallgatót lehetett felvenni, Ké-
sőbb a minisztérium a létszámot hatvanra 
emelte fel. Tavaly 70 hallgató felvételét enge-
délyezték a szegedi egyetem orvosi fakultásá-
ra. A jelentkezésekből itélve a beiratkozottak 
száma az idén is elérte volna ezt a létszámot, 
de az engedélyezett hatvan hallgatónál többet 
nem lehet felvenni. 

Az egyetem 

jogi k'arárt 

200-ban állapították meg az első félévre fel-
vehető hallgatók számát. A beiratkozásra azon-
ban jóval többen jelentkeztek, úgyhogy a jogi 
kar ötvennel kérte a felvehető hallagtók létszá-
mának felemelését a kultuszminisztériumtól. 
A minisztérium ilyen ügvekben rendszerint pár 
nap alatt meghozza a döntést: a hét végén a 
függőben lévő jelentkezéseket is elintézheti az 
egyetem. Tavaly a jogi fakultásra 350 hallga-
tót vettek fel, százzal több volt az elsőéves hall-
gatók száma, mint az idén; a korlátozás miatt 
számos jelentkezőt vissza kell utasítani. 

a szegedi egyetemre 
'A bölcsészeti fakultáson 

az elsőéves hallgatók létszámát hetvenötben, a 
mathematikai fakultáson ötvenben állapította 
meg a minisztérium. A jelentkezésekből meg-
állapítható, hogy a létszámot be lphet tartani; 
ezeken a fakultásokon senkit sem fognak visz-
szautasitani. 

Az idén egyébként a szegedi egyetemen 

jóval kisebb számban Jelentkeztek hall-« 
gatók, mint a mult évek folyamán. 

Erre való számítással redukálták az első fél-
évre felvehető hallgatók számát és ugy látszik, 
— a jogi kart kivéve, — sehol sem kéli az en-
gedélyezett létszám felemelését kérni a minisz-
tériumtól. 

Kedden, a rendes egyetemi beiratkozás utol-
só napján rendkívül forgalmas volt a központi 
egyetem épülete. Nagyszámban érkeztek meg 
már a vidéki hallgatók is. Előírás szerint az 
egyetemi előadásokat legkésőbb szeptember 
tizenhatodikán kell megkezdeni. Arra való te-
kintettel azonban, hogy tizenhatodika szom-
batra esik, az egyetem rektora elrendelte, hogy 
szeptember tizennyolcadikán, hétfőn reggel 
kezdjék meg az egyetemi tanévet.. A tanévmeg-
nyitó ünnepély október elsején lesz. 

Rovancsolás a Járlatoénztárban: 
5000 pengős hozomán» 

és 1500 pengős nászút 
A tlsztviselötársnak adott bar&fl kölcsön után — hivatalos vizsgálat 

(A Délmagyarország munkatársától) Meg-
írta a Délmaqyarország, hogy a polgármester 
vizsgálatot rendelt el a járlatpénztár állítóla-
gos hiánya ügyében, de a vizsgálat mindezideig 
nem eredményezett olyan adatokat, amelyek-
nek alapján kétségtelenül beigazoltnak lett 
volna tekinthető a visszaélés. A vizsgálat még 
mindig folyamatban van. e lőreláthatólag el-
tart még néhány napig és a polgármester csak 
azután határozhat a továbbiak felől. 

A vizsgálat 
eddigi eredményeit bizalmasan kezelik. de 

Ma játszik 
S Z É C H E N Y I M O Z I 
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már kiszivárgott egyetmás a vizsgálattal meg-
| bízott közigazgatási tisztviselő megállapításai-

ból, különösen a vizsgálat elrendelésének előz-
ményei. 

Körülbelül két héttel ezelőtt kezdtek^ suttog-
ni a városházán, hogy 

a (ária/pénztárban, 

amelynek kezelője Szűcs Gyula segédnyflván-
tartó, valami hiba van. Ebbé a pénztárba foly-
tak be azok az összegek, amelyeket a járlat-
irók. illetve a járlatkezelők szedtek be a gaz-
dáktól. A suttogva terjedő hírek eljutottak dr. 
Katona István tb. tanácsnok füleihez is. Dr. 
Katona az előljárósági hivatal vezetője és köz-
vetlenül felettese Szűcs Gyulának. Egy héttel 
ezelőtt váratlanul rovancsolást akart tartani a 
járlatpénztárban. A járlatpénzeket az előljáró-
sági hivatal egyik szobájában lévő kasszában 
tartják és a kassza kulcsa a segédnyilvántar-
tónál volt 

A rovancsolás, 
i 

i'letve a rovancsolási kisérlet előtt dr. Kalona 
István a számadásokból megállapította, hogy 
a kasszában körülbelül hatezer pengőnek kell I 
tennie. Amikor a rovancsolás megejtése céljá- J 

ból a tb. tanácsnok megjelent Szűcs szobáján 
ban és felszólította a segédnvilvántqrtót, hogy 
nyissa fei a kasszát, Szűcs "kijelentette, hogy 
a kassza kulcsa nincsen nála. otthon hagyta. 
Katona tanácsnok erre lepecsételte a kasszát 
és felszólította Szűcsöt, hogy másnap hozza 
magával a kulcsot. Szűcs másnap azt közölte 
főnökével, hogy a kulcsot elveszítette ér, kétnapi 
haladékot kapott a kulcs előteremtésére, de a 
két nap leteltével sem tudta előadni. Katona 
István erre lakatost hivatott és 

(eltörette az acélkasszát. 
A lakatosnak igen körülményes munkát adott 
a kassza felnyitása, ugyanolyan eszközökkel 
és módszerekkel kellett dolgoznia, mint — a 
kasszafuróknak. A zár körül villamosáram-
mal olvasztotta fel a kassza acélfalát és azután 
az egész zárat kiemelte az ajtóból. 

A feltört ksszában talált pénz néhány pen-< 
gő hí ján 

ezerötszáz pengővel volt keve-
sebb, 

mint amennyinek a számadások szerint lennie' 
kellett volna. Katona István azonnal ki akarta 
hallgatni Szűcs Gyulát, aki azonban kijelen-i 
tette, hogy nem nyilatkozik, majd csak a pol4 
S á r m e s t e r á l ta l elrendelendő vizsgálat sorári 
tesz részletes vallomást, mert nem kívánja az 
egyik magasabb rangú városi tisztviselő nevél 
idő előtt belekeverni a dologba. 

Dr. Katona István azonnal jelentést tett az 
általa lefolytatott vizsgálat és rovancsolás ered-i 
ményéről a polgármesternek, aki elrendelte 4 
vizsgálatot, amely azóta zárt ajtók mögött ío-t 
lyik, abból azonban, hogy a vizsgálattal kap-* 
csolatban még felfüggesztés nem tőrtént, arra 
lehet következtetni, hogy nincs bűnös szándéki» 
szabálytalanságról, vagy visszaélésről szó. 

A kombinációk természetesen megindulta« 
és mivel Szűcs Gyulát mindenki teljesen meg-i 
bizható, lelkiismeretes és pontos tisztviselőnetí 
ismeri, a városházán az a feltevés alakult ki! 
hogy a járlatkassza hiánya körül valaki más^ 
nak lehetett döntő szerepe. 

A városházi hirek szerint az ezerötszáz pen4 
gős kasszahiány J 

egy Jóhiszemű baráti szívesség < 
következménye. 

A város egyik magasabb rangú fiatal tisztvi-3 

Szerencsés lesz, ha Pefünél sorslegyet v e s z . 

ü a p szerencse Petőnél! 

Az Osztálysors játék tegnapi 
húzásán a 

4000 
pengős nyereményt a 

\ 32B27 számú 
sorsjeggyel ismét 

Pető Ernő 
szerencsés vevői nyerték. 
Ugyancsak a most folyó V-ik 
húzásán már eddig az alant 
felsorolt nagy nyereményeket 
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Szerencsés lesz, ha sorsUavel Petőnél vesz. 


