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96~tal csökkent 
a szegedi egyelem hallga/óinak száma 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi egyetemen tegnap fejezték be a 
beiratkozásokat. Szerda délig összesen 
1873 hallgató iratkozott be a második fél-
évre. Ezzel szemben a mult év február-
jában 1969 volt a beiratkozott hallgatók 
száma, ugy, hogy az egy év előtti viszo-
nyokhoz képest kilencvenhatt'it csökkent 
a szegedi egyetem diákjainak a száma. 

A legnagyobb csökkenés a jogi karon 
tapasztalható, a többi karon nem változott 
a hallgatók száma, sőt a matematikai ka-
ron még emelkedett az idén. Az egyes fa-

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi kultúrpalota elárvult igazgatói ál-
lásának betöltése rendkívül súlyos kér-
désként szakadt Móra Ferenc halálával 
a városra, mert kéts'M^len, hogy a város 
ezt a fontos kultúrintézményt csakis olvan 
szakemberre, vagy szakemberekre bizhat-
ja, akik képességeikkel a Móra Fereuc ál-
tal elért nivó fenntartását biztosithalják. 
Természetesen az »állás« körül már is 
megindult a verseng. Jelentkeznek a pro-
tektorok és az aiánlók, akik tanársokka' 
látják el a város vezetőit. Dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhelyettes egyelőre dr. 
Sebestyén Károly egyetemi magántanár-
nak, Móra munkatársának adott ideigle-
nes megbízást az igazgatói teendők ellá-
tására és elhatározott szándéka, hogv Mó-
ra Ferenc iránti kegyeletből az állás vég-
leges betöltése után jó ideig nem intézke-
dik. 

A városban a legkülönbözőbb kombiná-
ciókról beszélnek, sőt az a h ir is elter-
jedt, hogy Móra Ferenc elárvult örökét a 
törvényes formák megkerülésével töltenék 
majd be. 

Á Délmagyarország munkatársa az 
ügyben kérdést intézett dr. Pálfy József 
poígármesterkelyetteshez, aki a követke-
zőket mondotta: 

— Minden ilven kombináció légből ka-
pott alaptalanság. Ha majd sor kerül az 
igazgatói állás betölté ére, akkor szabály-
szerűen ki ír juk a pályázatot és a beérkező 
pályázatokat annak rendje és módja sze-
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kulfásokon a hallgatók létszáma a követ-
kező: (zárójelben a tavalvi létszám) joai 
karon 884 (974), orvosi karon 333 (33Í), 
gyógyszerész 61 (64), bölcsész 172 (184), 
matematika 142 (137), Apponyi kollégium 
20 (21), polgári tanárképző főiskola 263 
(263). 

Az első tanévhez viszonvltva most 210 
hallgatóval kevesebb a diáklétszám a sze-
gedi egyetemen. A normális tani'ás most 
má r kezdetét vette az e^ves fakultásokon, 
ahol a tandíjmentesség kérelmek elinté-
zését is megkezdik ezen a héten. 

rint felterjesztjük a muzeumok és könyv-
tárak országos felügyelőségéhez a jelölés 
megejlése céljából. Az országos felügyelő-
ség jelölése alapján a közgvülés fogja 
megválasztani az uj igazgatót. Az állás be-
töltésének ez a rendes, tcr.ényes utja, 
amelytől semmiesetre sem térünk el. 

Még Móra Ferenc életében többször fel-
merült az a terv, hogy a Somogyi-könyv-
tárat egyesíteni lehetne az egyetem könyv-
tárával. Ez ellen a terv ellen Móra tilta-
kozott a legélénkebbed és meggyőzte az 
összes illetékeseket arról, hogy a két tel-
jesen különböző célú és rendeltetésű 
könyvtár egyesilése mindkét könyvtárra 
súlyos sérelmet jelentene, a várost pedig 
megfosztaná Somogyi kanonok felbe-
csülhetetlen értékű hagyaídkálől. Ez az 
ötlet most ismét felbukkant. A polgár-
mesterhelyettes ezzel kapcsolatban a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Amennyiben a két könyvtárat egy 
épületben racioná'Lan el lehetne "helyez-
ni, azt nem ellenezném, de ahhoz feltét-
lenül ragaszkodnék, hogy a Somogyi-
könyvtár önállóságát továbbra is tartsa 
meg és tartsa meg továbbra is közkönyv-
tár-jellegét. 

Szóba kerülnek a kultúrpalota helyiség-
problémái is, amelyek olyan súlyosak, 
hogy például Móra Ferenc v fágh i rü ása-
tásainak eredménye nagyrészben pincébe 
helvczett ládákban bu' ik el a közönség és 
a tudományos világ elől. Az az elgondo-
lás merült mostanában fel, hogy a kul-
túrpalotában a könyvtárat és a képtárat 
kellene csak elhelyezni, a régiségtár és a 
muzeum egyéb osztályai szármára pedig 
uj épületről kellene a városnak gondos-
kodnia. A polgármesteri!elvettes kijelen-
tette, hogy ezt a megoldást az első pilla-
natra tetszetősnek látja, de egyelőre nem 
tud módot a kérdés pén-figyi részének 
megoldására. 

A szegedi muzeumot Mőra Ferenc ása-
tásamé.'- szenzációs eredményei fették vi-
lághírűvé, pedig ezeknek az eredmények-
nek csak igen kis ré-^e az, aminek publi-
kálása eddig megtörténhetett. "Éppen ez-
ért rokonszenves dr. Pálfv Józsefnek az 
a gondolata, hogy Móra ásatásainak ha-
talmas anyagát megfelelő szakemberekkel 
fel kellene dolgoztatni és a fieMolgozott 
hatalmas anyagot két-három nyelvű kö-
tetben, vagy kötetekben puMikáltatni. 

— Ha a város elő tudná teremteni a 
kiadási költségeket, azt hiszem — mon-
dotta dr. Pálfy József —, hogy ezekkel 
a köte'ekkel örökíthetnénk meg a le^sti-
lusosabban Mőra Ferenc em'ékft. Fog-
lalkozom a gondolattal és bizom benne, 
hogy sikerül valamilyen mogoiüást ta lá ln i 

A közkórház 
Röntgen-készüléke 

(A Délmagyarország munkatársától.) X 
közkórházi bizottság szerdán délben ülést 
tartott a városházán dr. Pálfy József prl-
gármesterhelyettes elnökletével. Az ülés 
legfontosabb" tárgya a kórház u j Rönt-
gen-készülékének beszerzése volt. A kér-
dést dr. Kováts Ká lmán egyetemi magán-
tanár, a kórház belgyógyász-főorvosa is-
mertette. Elmondotta, hogy a kórház 
Röntgen-készüléke elavult és előbb-utóhö 
felmondja a szolgálatot. Az u j gép besze • > 
sével má r csak azért sem lehet várni , 
mert a beszerelés munká j a esetleg hosz-
szu hetekig eltarthat és igy, ha a város 
bevárná azt az időt, amikor a régi gépi 
hasznavehetetlenné válik, a kórház hiw 
zamosabb ideig Röntgen-készülék né lkü l 
maradna. Az u j gép sürgős megvásárlá-
sával a régi készülék élettartamát is meg-
hosszabbithatnák, mert az u j gépet diag-
nosztikai célokra használnák, a régit pe* 
dig terápiára. 

Elmondotta dr. Kováts Ká lmán , hogy ai 
kórháznak most ajánlanak egy teljesen 
modern u j Röntgen-gépet kilencezer pen-
gőért. Ennek az ősszegnek a felét a köz-
kórház költségvetésének terhére lehetne! 
kifizetni és igy a várost csupán 4500 peiv 
gő terhelné. 

A kórházi bizottság ugy határozott, hog$ 
javasolja az u j Röntgen-gép megvásárlá-
sának engedélyezését. 

A kisemberek 
örökösödési illetéke 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdé«. 
kes örökösödési illetékügyet tárgyal a hol-
nap összeülő közigazgatási bizottság. Régi sé-
relmük ugyanis azoknak, akik kisebb értékű 
örökség után, ha az illeték nem haladja meg 
az 50 pengőt, ugy azt azonnal be kell fizetni. 
Aki az örökösödési illetéket nem rója le azon-
nal, azt a pénzügyi hatóság a kivetett illeték 
kétszeres összegére bünteti. Már többizben kér-
ték az adóhivataltól, hogy adjon halasztást az 
örökösödési illeték befizetésére, az illetéktör-
vény szerint azonban erre nincsen mód. Gyak-
ran megtörténik, hogy valamelyik kisember 
édesapja halála után egy kisebb házat, vagy 
kisterületü földet örököl, viszont az özvegynek 
biztosítva van a haszonélvezeti joga. Az örök-
ségből egvelőre nincs semmi haszna az örö-
kösnek, de az illetéket, ha az nem haladja 
meg az ötven pengőt, azonnal be kell fizetni. 
A legtöbben nem képesek az illeték kifizetésé-
re és kiteszik magukat a bírságolásnak, amely-
lyel azután rendszerint a kisértékű örökséget 
terheli meg az adóhivatal. 

Pécsett is hasonló a helyzet az örökösödési 
illetékekkel, mert most Pécs város közigazga-
tási bizottsága elhatározta, hogy felír a pénz-
ügyminiszterhez és azt kéri, hogy az 50 pen-* 
gőn aluli örökösödési illetéket, épenugy, mint 
a nagyobbösszegü illetékeket, csak a haszonél-
vezeti jog megszűnte után kelljen az örökösök-
nek befizetni és a bírságolásokat is szüntessék 
meg. Pécs közigazgatási bizottsága az örökö-
södési ilMékek rendezésére vonatkozó határo-
zatát elküldötte Szegedre is és azzal a ma dél-
utáni közigazgatási bizottsági ül£s foglalkozik. 
A városi adóhivatalnak értesülésünk szerint 
az a javaslata, hogv a kisemberek érdekében 
Szeged város is hasonló értelemben írjon fel a 
pénzügyminiszterhez. 
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A szezon Kimagasló műsora: 
3RENE DUNNE a „Mellékucca"' főszerep-

lőjével: 

Megindult a verseny 
a muzeumlgazgatói tisztségért 

Tervek, kombinációk és — tanácsok 

Fel kell dolgoztatni Móra Ferenc ásntásalnak hatalmas anyagát 


