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Somogyi Szilveszter-tér lesz 
a Rudolf-térből 

A héifői emlékkoigyüíés húszezer pengő alapítvánnyal is megörö-
kili az elhunyt polgármester emlékéi 

(A Délmagvai ország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy Ba r a n yi Tibor 
főispán elutazása előtt aláirta annak a rend-
kivüli közgyűlésnek az összehívására vonatko-
zó rendelkezését, amely hétfőn fog áldozni a 
város elhunyt polgármestere, dr. S o m o g y i 
Szilveszter emlékezetének. A rendkívüli köz-
gyűlésre gyászkeretes meghívókat nyomatott 

főispán es ezeket kiildi el most a törvényha-
tósági bizottság tagjainak. A meghívó szövege 
a következő: 

Szeged sz. kir. város főispánjától. 
1328—1934. föisp. szám. 

MEGHÍVÁS: 

Szeged sz. kir. város törvényhatósági 
bizottsága f. évi junius hó 11-én (hétfőn) 
d. u. 5 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
Nagyméltóságodat — Méltóságodat — 
Nagyságodat tisztelettel megbivom. 

A rendkívüli közgyűlés tárgya: néhai dr 
Somogyi Szilveszler Szeged sz. kir. város 
alkotó polgármestere és nagy halottja ér-
demeinek méltatása és érdemeinek meg 
örökitése. 

Szegeden, 1934. évi junius hó 5 én. 
Baranvi Tibor főispán-elnök 

A rendkívüli közgyűlés előtt, félőt órakor a 
kisgyűlés tart rendkívüli ülést, hogy előkc 

szitse az emlékközgyülés anyagát. A kisgyűlés 
előtt dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
ter jeszt határozati javaslatot, amely, ha a kis-
gyűlés is hozzá járul kisgyülési javaslitként a 
közgyűlés elé. Javasolni fo^ja a polgármester-
helyettes, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
örökítse meg dr. Somogyi Szilveszter emléke-
zetét, teljes terjedelmében iktassa ebben a 
jegyzőkönyvben azt az cmlékbeszédet, amelyet 
Bárányi Tibor főispán tartott Somogyi Szil-
veszter koporsójánál a városháza előtt, ha tá-
rozza el a közgyűlés, hogy az elhunyt polgár-
mester templomi kriptáját méltó módon kiké-
pezteti, Somogyi Szilveszter portréját, amely 
néhai N y i 1 a s s y Sándor utolsó művészi al-
kotása volt, a városháza tanácstermének falán 
helyezteti el, hogy a Rudolf-teret dr. Somogyi 
Szilveszter térnek nevezi el (a muzeum előtti 
parkot továbbra is Móra-kertnek fogják ne-
vezni) és dr. Somogyi Szilveszter nevére húsz-
ezer pengős örök alapítványt létesít, amelvnek 
hat százalékos évi kamatát ezerkétszáz pengőt 
a város költségvetésében minden évben elő-
irányoz-

A rendkívüli közgyűlésen minden közgyű-
lési párt egy-egy szónoka emlékbeszédet mond 
Somogyi Szilveszterről, szónokot állit a liberá-
lis párt, az egységes párt és a szociáldemokra-
ta párt. A város hatósága érintkezésbe lépett a 
pártok vezetőségével és kérte, hogy a szónokok 
nevét közöljék. 

% tanszéket 
megszüntetnek 

a szegedi egyetemen 
Ax orvosi Karon 2, a jogi Karon 1, a bölcsésxelin 3, 
a matemateKai Karon 1 Katedrái sxüntetneK meg — 
Más tansxéKKel rendelKexö professxoroK adjáK elö 

a leépített tárgyaKat 
Dr. JanKovits Cásslót és dr. Jeney Endrét 

Debrecenbe öivtáK meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemről kiszivárgott hirek szerint az 
orvosi kar két neves professzora, dr. Jankovits 
László és dr. Jeney Endre a tanév végén meg-
válik szegedi atedrájától és elfogadva a deb-
receni Tisza István egyetem meghívását, az uj 
tanév elején ott kezdi meg előadásait. 

Dr. Jankovits László, mint ismeretes, a tör-
vényszéki orvostani, dr. Jeney Endre professzor 
pedig a kórtani intézet vezető professzora, az 
ui tanévtől kezdve a debreceni egyetem tör-
vényszéki orvostani, illetve kórtani intézetének 
élére kerülnek. A két orvosprofesszor távozá-
sával kapcsolatban 

olyan hirek terjedtek el, hogy itt 
tulajdonképen az orvosi fakultás 
fokozatos leépítése kezdődött n»eg, 

miért sem Jankovits, sem Jeney professzor ka-
tedráját nem tölti:, be a kővetkező félévtől 
kezdve. 

A hir igen nagy nyugtalanságot keltett min-
denütt. aliol hallottak róla. A Délmagyarország 
munkatársa mi- lenekelőtt arról igyekezett meg-
győződni. hogy a két nrofesszor meghívása meg-
fdel-e a valóságnak. Megtudtuk, hogy Jankovits 
professzor meghívása valóban megtörtént és 
debreceni, katedráját az uj félévben elfoglalja, 
Szegedről kilenoesztendei munkálkodása után 
véglegesen elköltözik. Dr. Jeney Endre nem tar-
tózkodik Szegeden. Budapestről isak pénteken, 
vagy szomteto tér vissza. Teb'esen megbízható 
forrásból megtudtuk, hogy az ő debreceni meg-
hívása is megtör,é..: és ő is eltávozik Szeged-
ről. 

Ezekután illetékes helyen aziránt érdeklőd-
tünk, hogy •> két professzor távozása 

összefüggésben van-e az orvosi fa-
kultás leépítésével. 

— Nemcsak a szegedi egyetemiem és nem-
csak a szegedi egyetem orvosi fakultásán, ha-
nem valamennyi magyar egyetemen megkezdik 
az uj tanévben a tanszékek számának lineáris 
csökkentését. A két szegedi orvosprofesszor 
debreceni meghívása nyújtott módot arra, hogy 

a szegcdi egyetem orvosi fakul-
tásán ideiglenesen megszüntesse-

nek két katedrát, 

amennyiben sem a törvényszéki orvostan, sem 
a kórtan katedrájára nem hivnak meg ui pro-
fesszort, Ivánom ezeket a katedrákat helyettesí-
tés utján töltik be. Ez azt jelenti, hogy a tör-
vényszéki orvostant és a kórtant a jövő tanév-
től kezdve 

más katedrával is rendelkező pro-
fesszorok adják elő, 

de mindkét intézet megmarad. Az egyetemi ka-
tedrák uj számát az egyetemi költségvetések 
állapítják meg. 

A szegedi egyetem orvosi fakultá-
són 2, a jogi karon 1, a bölcsészetin 
3 és a matematikai karon 1 katedra 

szűnik meg-

Legalább is ez a terv, de lehetséges — folytatta 
informátorunk —. hogy teljes mértékű végrehai-
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tására még nem kerül sor az uj tanévben. Az 
egyetemekről alkotott uj törvény az egyetemek 
katedráinak számát 329-re csökkentette az ed-
digi 356-tal szemben. 

Informátorunk közölte azt is, hogy a két meg-
üresedő katedra betöltésének kérdésével az or-
vosi kar foglalkozik majd és a fakultás állapítja 
meg, hogy a két orvostani elméleti tantárgyat 
a távozó professzorok helyett kik fogják előad-
ni. Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy 

a kórtan előadásával dr. Veress 
Elemér professzor, az élettani in-

tézet vezetője kap megbízást. 
Ezt a két katedrát eddig Debrecenben látták 

el helyettesítés ut'in, 
a két professzor meghívása most 

megfordítja a helyzetet, 

ezentúl a szegedi tanszékeket vonják össze. 
Informátorunk hangsúlyozottan kijelentette, 

hogy a katedrák összevonása az egyetemekkel 
történt kölcsönös megállapodás alapján törté-
nik és célja az, hogy szükségtelenné tegye akár 
egész egyetemek, akár egész fakultások meg-
szűntetését. 

Elutaztak Szegedről 
a finn és észt vendégek 

A két északi nemzet képviselői » trianoni 
határon 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szö-
gedre érkezett finn és észt vendégek csütörtökön 
reggel a szegedi egyetem tanárainak vezetésével 
elindultak a város nevezetességeinek a megte-
kintésére. Először a fogadalmi templomot néz-
ték meg, majd az egyetemi intézetekben és kli-
nikákon tettek látogatást. Tiz óra tájban a ven-
dégek kiautóztak Röszkére, ahol Porgánynál 
egy hosszabb darabon végigmentek a trianoni 
határvonalon. A mesterséges határ, amely több 
helyen tanyaföldeket szel ketté, mély benyomást 
tett a finn ós észt kiküldöttekre. Visszajövet 
Szentmihálytelken, a Lábdi-féle paprikamalom-
ban tettek látogatást, majd a Fehértóra mentek 
ki és r város balgazdaságát szemlélték meg. 
Kettőshatártól Sándorfalváig mind a hat halas-
tavat végignézték és elragadtatásuknak adtak 
kifejezést. Fehértóról tovább mentek az egyetem 
vendégei Szatyimazra, aihol az egyetem a Báló-
féle vendéglőben magyaros ebédet adott tiszte-
letűikre. 

Délután Szatyimazon ós Felsőtanyán több min-
tatanyát és imintagyiimolcsöst néztek meg a 
vendégek, majd a szatymazi gazdasági iskolában 
tettek látogatást. Fél 7 órakor a kisteleki állo-
máson a legvidámabb hangulatban szállottak be 
a budapesti gyorsvonatba. Elutazásuk előtt a 
finn és észt vendégek nevében Pesonen tanügyi 
tanácsos és Ney miniszteri osztályfőnök mon-
dott köszönetet kísérőiknek: dr. Csekey István 
és dr. Kogutowit? Károly professzoroknak. 

B E C V A n O S l M O X. I 
Az évad legszenzációsabb kalandorfilmje 

A N O L E S C U 
Irgalmas és mindvégig lebilincselő dotektiv-

komédia 

SvábhegyiSzanatórium 
(Budapest centrumától 12 perc ra ) 

a legideálisabb 
nyaralóhely. 
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Strandfürdő. 


