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Nem engedélyezik 
a szegedi monstreküldöttiég 

különvonatát 
(A Délmagyarország munkatársától.) 

Ür. Somogyi Szilveszter polgárm jster dr. 
Széki Tibor egyetemi rektorral együtt, mint 
ismeretes, még az elmúlt héten töl akarta ke-
resni Imrédy Béla pénzügyminisztert az egye-
tem ügyében. A miniszter azonban közölte a 
polgármesterrel, hogy hivatalos elfoglaltsága 
miatt csak Gömbös miniszterelnök hazaérke-
zése után fogadhatja a szegedieket. 

A miniszterelnök szombaton hacnérkezeti 
balkáni útjáról és mivel a hirek 'zerint a 
döntés rövidesen megtörténik, a polgármester 
sürgősnek érzi a pénzügyminiszter tájékozta-
tását. Hétfőn délben telefonon érdeklődött a 
pénzügyminisztériumban, hogy pénteken fo-
gadhatná-e a miniszter a szegedieket. A mi-
niszter titkára megígérte, hogy referál majd 
a dologról a pénzügyminiszternek és a választ 
kedden, vagy szerdán közli a polgármesterrel. 

Ezzel kapcsolatban kijelentette a polgármes-
ter a Délmagyarország munkatársa előtt, hogv 

a pénzügyminiszteri audienciára igen nagy 
súlyt helyez, mert a kérdés végleges elbírálá-
sánál döntő szerepe lesz a pénzügyminiszteri 
javaslatnak. A polgármester azt fogja bebizo-
nyítani a miniszt r előtt, hogy a szeq^di egye-
tem megcsonkítását takarékossági azempon-
tokkal semmi esetre sem lehet megokolni. 

Megtagadták a különvonatot 
A szegedi egyetem állítólagos leanitése el-

len vitéz dr. Gárqyán Imre indítványára ter-
vezett monstre-küldöttség elé, amelyet dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester vezetett vol-
na Budapestre, Gömbös Gyula miniszterelnök 
és Hóman Bálint kultuszminiszter eíá várat-
lan akadály gördült. Hétfőn ugyanis az Üzlet-
vezetőség értesítést küldött, hogy az illetékes 
hatóságok a kért különvonatot az említett cél-
ra nem engedélyezhetik. 

Kétezer egyetemi hallgató 
különvonaton utazik fel Budapestre 

Amint vasárnapi számunkban megírtuk, az 
orvosi fakultásnak komolyan veszélyeztetett 
növendékei az egyelem halálos téletónek hi-
rére dr. Veress Elemér dékánhoz kiáltvánnyal 
fordultak, amelyben kifejezésre jutta^ák erős 
elhatározásukat, hogy sikraszállnak az orvosi 
karért. A hallgatóság törekvését a dékán 
örömmel üdvözölte és a kiáltványt «Ijuttatta 
dr. Széki Tibor rektorhoz és a polgármester-
hez. 

Azóta a megmozdulás igen nagy arányok?! 
öltött, megnyerte a város vezetőségének támo-
gatását s a lelkesedés átterjedt a többi karok 
hallgatóira is, akik nagy buzgalommal álltak 
az ügy mellé. Az egyetemi polgárok egységes 
tervét: hogy Budapestre vonuljanak é* a mi-
niszterelnök és a kultuszminiszter élőt* megje-
lenésükkel érvényt szerezzenek a létjogosultsá-
guknak, általánosan felkarolták illetékes kö-
rökben. 

Az ifjúság képviselői eljártak a rektori ¿s 
a polgármesteri hivatalban, maid felkérték az 
üzletvezetőséget, hogy a Máv. bocsásson ren-
delkezésükre égy vonatot 2000 nenqőért. Va-
lamennyi hivatalos helyen a legkedvezőbb el-
intézést nyert a kérés, így minden azzal biztat, 
hogy a terv sikerrel végződik. 

Az egyetemi hatóságok kérik a ha>igatókat. 
kisérjék figyelemmel a hírlapok közieménveil 
— valamint a kari és rektori hirdető+áblákat 
—, a valószínűen hétfőn lezajló felvonulásra 
vonatkozó rendelkezések tudomásul vé*ele ér-
dekében. 

Pénteken és szombaton 
az orvos- és gyógyszerészfan 
hallgatók nem (e'ennek meg 

az előadásokon 
Az orvoskar hallgatói még a multheti tün-

tetés alkalmával elhatározták, hogy l a no-
vember elsejéig nem kapnak megnyugtató 
nyilatkozatot, akkor Mindszent ünnepe után 
két napon át nem hallgatják az el5adásoKal. 
Az orvostanhallgatók hétfőn este elhatároz-
ták, hogy az egyetem orvoskara melletti tün-

tetésképen, pénteken és szombaton nem je-
lennek meg az előadásokon. Hasonló állásfog-
lalásra felkérték a gyógyszerész-fakultás hall-

f;atóit is, akik szintén csatlakoztak a mozga-
omhoz. 

A szeged! egyetem hallgatói 
vasárnap délután megbeszélést tartottak és 
ezen elhatározták, hogy hétfőtől kezdve akció-
ba lépnek ők is az egyetem érdekében. Hét-
főn délelőtt az egyetemről Kovács Mihály 
egyetemi hallgató telefonon felhívta Sztra-
nyovszky Sándort, a Nemzeti Egység Párt iá-
nak országos elnökét és az egyetem', diákok 
küldöttsége számára kihallgatási kért tőle. 
Sztranyavszky Sándor a párthelyiségben csü-
törtökön délben fogadja a szegedi egyetemi 
hallgatók küldöttségét, melyet Ková*..* Miháív 
és ifj. Széchényi István egyetemi hallgatók ve-
zetnék és informálják Sztranvavszkyt arról az 
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elkeseredésről, amelyet Szegeden keltett az 
egyetem megcsonkításának terve. 

fl Szegedi Háztulajdonosok 
Egyesületének 

választmánya hétfőn este értekezletet tartott a 
Raffay-féle vendéglőben. A választmány az 
egyetem ügyével foglalkozott dr. Slnger Ist-> 
ván ügyvédnek, az egyesület ügyészének elő-
adásában. Dr. Singer kifejtette, hogy a vá* 
ros lakosságának pótadója 50 száazlékról azen 
emelkedett 80 százalékra, mert az egyetemi 
építkezésekből fennmaradó kölcsönök rendki-
vül megte-helték a költségvetést. A szegedi 
háztulajdonosok, minden szegedi polgárral 
együtt, abban a tudatban viselik ezt a terhet, 
hogy teljes egyetem van Szegeden. 

Ellenzik a háztulajdonosok az egyetem 
megcsonkításának gazdasági, kulturális és 
közegészségügyi szempontokon felül báztulij-
donosi szempontból is, mert hiszen a? orvosi 
kar megszüntetése folytán az üres lakások szá-
ma növekedni fog. holott ezidőszeriat is 2100 
üres lakást tartanak nyilván Szegeden, százai 
lékos arányban sokkal többet, mint Budapes-> 
ten. 

A Háztulajdonosok Egyesületének választ-* 
mánya végül elhatározta, hogy felterjesztést 
intéz Hóman kultuszminiszternez és erélye-* 
sen tiltakozik az egy&em leépítése ellen. 

Pécs és Debrecep megértek arra, 
hopy egyetemük lepyen ... 

Hóman kultuszminiszter éles nyilatkozata a donquifote-i ianfázióró 
és a holt tekintélyekről 

Hétfőn Hóman Bálint kultuszminiszter az 
egyetemi reformmal kapcsolatban a követke-
ző nyilatkozatot tette: 

— A dolog érdemét illetőleg ma sem mond 
hatok többet, mint legutóbbi nyila'ki zatom-
ban. Végleges döntés nincs. Az egyetemi re-
dukció Kérdésében bizonyos fokig adott hely-
zetet teremt a tanári normál létszámnak mi 
niszterségem előtt még az 1932—33. évi költ-
ségvetésben történt megállapítása. Eszerint az 
egyetemi színvonalú két főiskola beszámításá-
val fennállt 398 tanszéket 328-ra kell csökken 
teni. A megszüntetésre kerülő 70 tanszék kö-
zül eddig 45-öt redukáltak, jobbára a kihala-
s' rendszer alapján. A jövő költségvetési év-
ben feltétlenül meg kell szüntetni a hátralévő 
25 tanszéket. Ez a kérdés financiáVs oldaia. 

Páholy és zsöllye 
X B E L V Á R O S I M O Z I B X 

huss százalék kedvezménnyel 
Délmagyaror^ssag Darabonként is kapható a 
k i a d ó h 1 a t a 1 á b a n . 

Kultúrpolitikai szempontból azt kell elbírál-* 
nunk, vájjon a normál létszámot valamennyi 
egyetem minden karának csonkításával hajt-i 
suk-e végre, vagy pedig bizonyos összevonás 
sokkal és karmegszüntetésekkel biztosítsuk a 
többi, fenmardó kar teljességét. Moqam ez 
utóbbi megoldás felé hajlok és semmi esetre 
sem változtatok azon az álláspontom ul, hogy 
a budapesti Pázmány Péter tudománvegye-i 
temnek nemzetközi viszonylatban is teljes 
egyetemnek kell maradnia. A három vidéki 
egyetemet illetőleg a rendelkezésükre álló tan-i 
székek száma 135—137 marad. Ezen az ala-> 
pon háromféle megoldás lehetséges: 1. eqy 
egyetem teljes megszüntetése. 2. m ;rdhárom 
egyetemen egy-egy kar megszüntetése. 3. a 
karok bizonyos fokú megcsonkítása. A vidéki 
városok közvéleménye ezen utolsó, elvileg 
nem épen legszerencsésebbnek látszó megöl-i 
dás mellett foglalt állást. Ami a vidéki váro-> 
sokban életrekelt mozgalmakat és a sajtóban 
megjelent nyilatkozatokat illeti, ismétlem azt, 
amit költségvetési beszédemben mondtam: 
nagyrabecsülöm a lokálpatriotizmus minden* 
nemű megnyilvánulását, ha az egyetemes 
nemzeti érdekkel nem helyezkedik szembe, 
meglep azonban, hogy vezetőállásban tévő 
urak ballon d'essay gyanánt felröpített dön-
tési hirek kapcsán ildomtalan nyila hozatok* 
ra ragadtatják magukat s a don quijoteí fan-
tázia szárnyaira ülve a maauar Irutinra  AIM 
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