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A kultuszminiszter most sem tett 
határozott nyilatkozatot 

a szegedi egyetem sorsáról 
Azon lesz, hogy az egyelem minél kevesebb változtatással ússza meg 

az egyetemi reformot 
Az orvostudományi kar különleges hivatása Szegeden 

(A Délmagyarorstóg munkatársától.) A ma-
gyar egyetemek u j tanácsai szerdán delelőtt je-
lentek meg H ó m a n Bálint kultuszminiszter-
nél hivatalos bemutatkozó látogatáson. Az 
egyetemi tanácsok fogadása után a miniszter 
külön fogadta dr. S o m o g y i Szilveszter pol-
gármestert és dr. S z é k i Tibor professzort, a 
szegedi egyetem rektorát, akik azért kértek kü-
lön kihallgatást a minisztertől, hogy határo-
zott választ kérjenek a kérdésre: mi lesz a sze-
gedi egyetem sorsa, mi igaz az egyetem terve-
zett megcsonkításáról szóló hírekből, mi igai 
abból a hirből, hogy a miniszter vagy a jogi, 
vagy az orvosi fakultást meg akar ja szüntetni 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester szer-
dán este, a fel tiz órai gyorsvonattal érkezeti 
haza Szegedre és a kultuszminiszteri audien-
ciáról a következőket mondotta: 

— A kultuszminiszter előbb a debreceni 
majd a szegedi egyetem u j tanácsát fogadta 
és ránk ugy két óra tájban került a sor. Széki 
Tibor rektorral együtt jelentem meg előtte és 
részletesen tájékoztattam arról a mérhetetler 
megdöbbenésről, amellyel Szeged város közön-
sége az egyetem megcsonkításáról szóló híre-
ket fogadta. Hivatkoztam azokra a hatalmas 
áldozatokra, amelyeket Szeged város közönsé-
ge hozott 

a teljes egyetemért 

és rámutattam az egyetem esetleges megcson-
kításának várható katasztrófális következmé-
nyeire. Arra kértem a kultuszminisztert, hogy 

biztosítsa a szegedi egyetem tel-
jességét az egyetemi reform kere-

tében is. 

A kultuszminiszter kijelentette, hogy az 
egyetemek dolgában feltétlenül tenni kell vala-
mit, de mindenképen 

azon lesz, hogy az egyetemi refor-
mot minél kevesebb változtatás 
árán ússzák meg az egyetemek, 

különösen a szegedi egyetem. 

Ezt a kérdést — hangsúlyozta a miniszter —, 
rövidesen letárgyalja a pénzügyminiszterrel, 
mert az egyetemi reform ügye 

főképen pénzügyi kérdés most. 

Válaszában foglalkozott a miniszter 

a szegedi egyetem orvosi fakultá-
sának különleges hivatásával 

és kijelentette, hogy az orvostudományi kar-
nak hathatósan kell szolgálnia a közegészség-
ügy érdekeit, részt kell vennie a tuberkulózis 
elleni védekezésen kívül a trachoma, a vene-
rea és a rákbetegségek elleni küzdelemben, ku-
tatnia kell a súlyos népbetegségek oka után és 
enyhítenie kell a veszedelmes kórok pusztítá-
sait 

Szerdán este csak a polgármester érkezett 
meg Szegedre, az egyetem rektora és tanácsá-
nak tagjai csak csütörtökön érkeznek haza. 

A szegegdi adózók 
erejükön leiül lizefték be hátrálékaikat 

A szegedkörnyéki községek előlfáróságára kimondják az anyagi felelősséget 
a nagy hátralék mlati 

Nem ilyen jó az adófizetés eredménye több 
környéki városban és községben, amelyek a 
szegedi pénzügy igazgatóság kerületébe tartóz 
nak. A pénzügyigazgatósághoz érkezett jelen-
tések szerint rendkívül nagy az adóhátralék 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi adóhivatalnak október tizenötödikéig kel -
lett jelentést tennie a pénzügyigazgatóságnál 
az adóbehajtásokról. A jelentés szerint a be-
hajtás elég eredményes volt, mert a jelzett idő-
pontig befizették az adóhivatal pénztárába a 
multévi adóhátraléknak és a folyó évi előírás-
nak az 50 százalékát. I la ez a befizetés október 
közepéig ne mérte volna tl az 50 százalékot, ak-
kor a városi adóhivatal vezetője ellen ki kel-
lett volna mondani az anyagi felelősséget. 

Az adóbeha jtásokkal kapcsolatban dr. H am-
m e r Fidél tb. tanácsnok, a városi adóhivatal 
vezetője a kővetkezőket mondotta: 

— Mondhatom óriási erőfeszítéssel bár, de 
sfkerült az adóhivatalnak biztosítania a be-
hajtási eredményt, amely eléri az 50 százalé-
kot Ez különben nem is az adóhivatal mun-
kájának az eredménye, hanem megállapítható, 
hogy Szegeden 

az adózók szinte erejükön felül 
iparkodtak eleget tenni kötelezett-

ségüknek, 

A' szigorúbb adóbehajtás ugyan megkezdődött, 
de azért mégsem volt szükség arra, hogy a 
kitűzött árveréseket ténvleg meg is tartsuk, 
mert például 

a szeptemberben kitűzött több, 
mint kétezer árverés 

közül, valójában csak tiz árverést tartott meg 
az adóhivatal, alig egy-kettővel többet, mint 
az év akármelyik más hónapjában. Ez a körül-
mény azt bizonyítja, hogy az adóbehajtás n ii 
volt sokkal szigorúbb, mint máskor, hanem az 
adósok, főképen a gazdák, a jobb termés-
eredmények után maguktól igyekeztek befi-
zetni adójukat. 

különösen a környékbeli községekben és ezért 
S z e p e s s y Aladár pénzügyigazgató előter-
jesztést tett már arra, hogy a következő közsé-
gek vezetőire mondják ki az anyagi felelős-
séget: 

Algyő községre 80 százalékos adóhátralék 
miatt, Kiskirndorozsmára 74, Kistelekre 73, 
Mindszentre 77, öttömösre 73. Sándorfalvára 
72, Szegvárra 83; Szentes város adóügyi ta-
nácsnokára pedig 66 százalékos adóhátralék 
miatt mondják ki az anyagi felelősséget 

Azt a törvényt, mely az anyagi felelősség ki-
mondását rendeli el az 50 százaléknál nagyobb 
adóhátralék esetére, még békeidőben hozták és 
1923-ban újították meg, amikor nem volt gaz-
dasági válság. 

Gömbös Gyula csütörtökön 
érkezik Isztambulba 

A szófiai fogadtatás 
Szófia, október 18. G ö m b ö s Gyula minisz-

terelnök és K á n y a Kálmán külügyminiszter 
vonata szerda reggel érkezett Bulgária határá-
ra. A határállomáson a miniszterelnök az eléie 
utazott újságíróknak kijelentette, hogy a bul-
gárok és a magyarok között nincsenek ellenté-
tek és reméli, hogy sikerül a két ország gazda-
sági problémáit megoldani. Szófiában M u s a -
n o f f bolgár miniszterelnök és K i s c o v had-
i'gvminiszter fogadták a magyar kormányfér-
fiakat, akik délben érkeztek meg a bolgár fő-
városba. Egyórai tárgyalás után a vonat to-
vább indult és csütörtökön délelőtt érkezik Isz-
tambulba. 

i m y ö t l . . . 
Fahércégtáblás 
B O T O S M I K / A cégnél 

Beites Bécsben 
Bécs, október 18. B e n e s cseh külügyminisz-. 

ter szerdán délelőtt Bécsbe érkezett. A pálya-
udvaron D o 11 f u s s kancellár fogadta. Benes 
délelőtt Dollfuss kancellárt, majd utána N i k -
1 a s elnököt látogatta meg. 

A bécsi cseh követ nyilatkozata szerint B e-* 
n e s mindenekelőtt gazdasági kérdésekről tár-
gyal Bécsben, de az eszmecsere kiterjed a kö-i 
zépeurópai problémák egész körére is, igy M u s-< 
s o 1 i n í Duna-tervére, amely bizonyos módo-
sításokkal alkalmas alapot nyuit a tárgyalá-
sokra. 

B e n e s és D o l l f u s s a kancellári hivatal-j 
ban hosszabb megbeszélés során megvitatta a 
két országot érdeklő különböző politikai és 
gazdasági kérdéseket. A megbeszélésen tá^ te-
ret szenteltek a kereskedelempolitikai kerdé-i 
seknek. A két államférfi az osztrák részről ko-> 
rábhan átnvujtott kívánságok alapján meg-* 
egyezett abban, hogy a kereskedelmi szerző-: 
dés pótszerződésére vonatkozó tárgyalásokat 
mihelyt lehetséges, megkezdik. A megbeszélé-
sek során az olasz emlékiratról is eszmecseréti; 
folytattak, amelynek során számos kérdést tisz-
táztak. 

Benes szerdán délután tovább utazott Prá-1 
gába. Dollfuss Benes külügyminiszterrel együtt 
felszállt Benes szalonkocsijába és hosszabb 
megbeszélést folytatott velei 

Szovjet repülőgépek 
bombázzák Mandzsúriát 

London, október 18. Pekingi lapok jelentése 
szerint szovjet repülőgépek bombázzák Man-
dzsu-Kuo fővárosát és több mint 200 japánt 
megöltek. Egy másik jelentés szerint hat szov-
jet repülőgép 13 bombát dobott a mandzsu fő-
városra. 

Elzárásra Ítélték 
a tüntető bécsi egyetemistákat 

Bécs, október 18. A hétfői egyetemi zavar-
gások során letartóztatott tiz hallgatót és egy 
hallgatónőt három hétig terjedő elzárással súj-
tották. Egy hallgatót háromhónapi, egyet pedig 
négyhónapi elzárásra Ítéltek Valamennyi el-
itéit azonnal megkezdte büntetésének kitölté-
sét. 

Ittassággal védekezik 
a járásbíróság kasszafurója 

November 14«én lesz a tárgyalás 
(A Délir.agyar ország munkatársától.) Amint 

ismeretes, a rendőrség két héttel ezelőtt elfogta 
a járásbirósági kasszafurás tettesét, ifj. Ábra-
hám Ferenc volt járásbirósági dijnok és volt 
detektív személyében. Ábrahám beismerte, 
hogy ő követte cl a betörést és most ujabban 
azzal védekezik, hogy erősen ittas volt. A tör-
vényszék Ábrahám ügyében már főtárgyalást 
is tűzött ki november 14-ére. Az érdekes ügyet 
a Gőmön/-tanács tárgvalia. 

Ma játszik 

Az egész világot 
reprezentánsa. 

meghódító muzsika 
Paramount fi lmje: 

HALIO! 
MINDENKI BOLDOG 
Főszereplők: A rádió királyai: 

Bing Croshíj, Kató Smitti, Leqia 
Iluama és Ervin Eiuart 


