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Kilenc tanszéket akarnak megszüntetni 
a szegedi egyetemen 

(A Délmagyar ország munkatársától) A Dél-
Magyarország elsőnek adott hírt arról, hogy ÓT. 
Jankovich László és dr. Jeney Endre egyetemi 
tanárok eltávoznak Szegedről és szeptember-
fő! kezdve Debrecenben tairtják meg előadásai-
kat a Tisza István Tudornál vegyetemen. Befe-
jezett dolog az is. liojrv dr. Széki Tibor, az or-
ganikus kémia előadója is eltávozik Szegedről-
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem-
re hívták meg. 

Ezzel kapcsolatban olyan hireik terjedtek el, 
hogy a gyógyszerészképzést megszüntetik Szege-
den. mert neim kerül sor Széki Tibor tanszékének 
betöltésérc. Széki professzor ezt megcáfolta; 
és a következőket mondotta ezzel kapcsolatban 
a Délmagyarország munkatársának: 

— Januárig még Szegeden maradok, követke-
zéskép az egyetem, első félévében még tanítani 
fogok a szegedi egyetemen. A második félév-
ben helyettesíteni fognak taaiszékenren és 1935— 
36. egyetemi tanévbt ; feltétlen sor kerül a 
gyógyszertani tar — •"• betöltésére. 

Szó sincs arról, hogy a gyógysze-
részképzést megszüntetik Szegeden. 

- Egyelőre az a helyzet, hogy 

hét tanszéket szüntetnek meg, hár-
mat az orvosi fakultáson, 

még pedig az anatómiai, kórtani és törvényszéki 
orvostani tanszékeket, 

bárom tanszéket a bölcsészeti, és 
egy tanszéket a matematikai és ter. 

mészettudományi fakultáson 

szüntetnek meg. Még neim biztos az- hogy a 
jogi karon sor kerül-e tanszékek megszünteté-
sére, ha igen. ugy két tanszéket szüntetnek meg, 
de hogy melyik lesz ez a kettő, az még neim 
elhatározott dolog. A terviek még nincsenek kiala-
kulva rövidesen tárgyalnak erről, addig csak 
kombinációk lehetnek. Annyi bizonyos, hogy 
valamennyi egyetemen végrehajtják a leépítést 
és a párhuzamos tanszék ket megszüntetik. Ha 
ezt i'lytem formában vég ehajtják- akkor 

Szegeden kilenc tanszék megszün-
tetésére kerül sor, 

az eddigi 56 tanszék kCz'.il 47 marad meg. 
Szó van arról is, hogy SzentOyörgyi Albert 

1 egyetemi tanárn;'1-- a C-vitamin világhírű felfe-
dezőiének tanszékét a Kálvária-térről elhelye-
zik, mivel a fel sói par iskola épületét rövidesen 
átadják eredeti rendeltetésének, értesülésünk 
szerint az on'osi vegytani intézet egy eszten-
deig még a felsőipariskola épületében marad. 

Uj hivatali beosztás a 
Dr. Kemenessy Tibor vezeti a közigazgatási Ügyosztályt 

Dr. Havass Zoltán: főispáni titkár 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pálfy 
polgármester határozata értelmében a tanácsno-
koknak és helyetteseiknek szerdán kellett volna 
elfoglalni uj beosztásukat. A hivatalok átadá-
sára azonban nem kerülhetett sor. mert Rack 
I ipót tanácsnok, akinek ügyosztályát dr. vitéz 
Szabó Géza veszi át. szabadságon van és szer-
dán még nem jelent meg hivatalában. Kack ta-
nácsnok értesítette a polgármestert, hogy csü-
törtökön megjelenik a városházán és utódjának 
átadja a pénzügyi osztályt. Szabó tanácsnok 
azonnal elfoglalja uj beosztását ós ezáltal fel-
szabadul a bérházban lévő régi hivatala- amely-
be dr. Katona István, az újonnan megválasztott 
tanácsnok költözik. A polgármester rendelkezé-
se értelmében az ügyosztályvezetők minden 
változtatás nélkül tartoznak átadni hivatalukat, 
azelőtt ugyanis szokásban volt, hogyha egy-
e?y tanácsnok kiköltözött hivatalából, akkor a 
bútorberendezés egyrészét magával vitte. A 

hivatali átadások gyors lebonyolítása végett a 
polgánmester most változtatott ezen a szoká-
son, 

A tanácsnokok uj beosztásán szerdán még né-
hány változtatást eszközölt Pálfy polgármes-
ter. Dr. Kemenesy Tibor tb. tanácsnokot ugyan-

is tegnap saját kérelmére a főisp-án felmentette 
a főispáni titkári teendők végzése alól. A pol-
gármester ezekután elhatározta, hogy a két leg-
nagyobb forgalmú ügyosztályt, a n *pjőlétit és 
a közigazgatásit ameh- t̂ eddig vitéz Szabó 
tanácsnok vezetett, kettéválasztja és a közigaz-
gatási ügyosztály vezetésével dr. Kemenesy 
Tibor tb. tanácsnokot bízta meg. A népjóléti ügy-
osztály vezetője dr. Katónj István tanácsnok 
lesz. Ugyanekkor a polgá "mester a főispánnal 
történt előzetes megbeszélés alapján a főispáni 
titkári teendők ellátására dr. Havass Zoltán tb. 
fogalmazót osztotta bc, aki báró dr. TünkI Ta-
más mellett végzi el a teendőket. 

Változások lesznek a polgár:., jsterí hivatalban 
is, ahová a polgármesteri határozat értelmében 
dr Pávó Ferenc tb. tanácsnok cs dr. Skultéty 
István tb. fogalmazó keriil. Értesülésünk szerint 
ugyanide osztják be és Jr. Rőti tb. tanácsnok 
munkakörét fogja ellátni dr. Riacsy Béla tb. 
aljegyző. . eddig a közigazgatási ügyosztály-
ban dolgozott. 

Az uj beosztásokat csütörtökön cl kell foglalni. 
A közeli napokban útmutató jelenik meg, amely 
a teljes hivatali beosztást fegja tartalmazni. 

Szerdán hajnalban 
vakmerő betörést követtek el 
Madary tábornok lakásán 

(A Dctmagyarország munkatársától.) Szer-
dán hajnali öt őrakc j:'entették a rendőrségnek, 
hogy a Polgár-ucca 16. szám alatti ház első-
emeleti lakásába, ahol Madary tábornok lakik, 
ismeretlen tettesek vakmerő be örést követtek 
cl A rendőrségről azonnal detektívek és rend-
őrök mentek ki a helyszínére, átkutatták az 
egész házat, de a tetteseknek addigra nyomuk 
veszett. 

A Polgár ucca 16. számú ház első emeletén 
Madary Antal tábornok és felesége, örha'mv 
Margit lakik. Madary ék a tanyán tartoznod ia* 
már régebbi idő óta. a városi lakásbán az Ad sen-

ki sem lakik. A tettesek erről tudomást szerez-
hettek és elhatározták, hogy a kedvező ajkaimat 
kihasználják és a lakást kifosztják. A nyomozás 
eddgii adatai szerint a tettesek 

kedden este kapuzárás előtt be-
mentek a házba és ott elrejtőztek• 

valószínűleg a pincében 

és ott vártak a kedvező alkalomra. Éifélután 
két óra tájban láttak munkához. M"*k;sére!ték 
a lakásba vezető ajtó feltörését, de az uam si-
került. A tábornokok ugyanis nyaralásuk alött 

többféle zárral zárták el a külső ajtót. A betö-
rök ezekután ugy segítettek magukon, hogy 

kifűrészelték az ajtó alsó tábláját 
és az igy támadt négyszögletes ré 

sen hatoltak be a lakásba. 

Itt már könnyű dolguk volt. mert az értékes 
holmik nem voltak elzárva. Az uriszobában 
nyitva találták az íróasztalt és egyik fiókjában 
az ékszeres kazettát, ugyancsak nyitva voltak 
a szekrények is, ahonnan azután 

több ékszert vittek cl. 

A betörök a következő ékszereket vitték ma-
gukkal: 

egy brilliánsokkal kirakott nöi platinaórát 
egy gyémánt-rubint kollicrt, 
egy aranykarcsattot 
egy arany karkötőórát. 
egy hosszú aranyláncot Máiria-anvulettel, 4 

darab brilliáns-kővel 
cs egy értékes arany kameát többezer pengő 

értékben. 
A b e t ö r i a z értékes ruhaneiiekhez, ezüstne-

müekhez ..eim nyúltak hozzá, csupán az éksze-
reket vitték el és valószínűleg a pinceablakon 
távoztak. Távozásuk előtt az a.itótáblát vissza-
heleyzték a helyére, hogy ne fedezhessék fel 
egykönnyen a betörést de a házmester már a 
kora hajnalban észrevette a dolgot. 

A detektívek a helyszínen odyr.u nyomokat ta-
láltak. amelyeknek scsritségével a tettesek rövi-
desen kczrekeriilnek. 

Rémuralom Chilében 
Newyork, julius 4. Chiléből érkező jelentések 

szerint a délohilei Cautin tartományban most 
már egy hete rémuralom van. A földmunkások 
fellázadtak, megszállták az üzemeket cs min-
denütt rabolnak és fosztogatna: Terror csapat-
juk mintegy ezer revolverekkel felfegyverzett 
emberből áll. akik főleg a tanyákat támadják 
meg. A raktárakat kifosztják, a tanyák népét 
pedig legyilkolják s nem ki nélik az asszonyo-
kat és gyermekeket sem. Áldozataik száma ál-
lítólag már többszázra rug. 

Mellbelfttte magát 
egy fogtechnikus 

(A Détmagyarország munkatársától.) Az uj-
szegedi ligetben szerdára virradó éjszakán re-
volverdörrenés verte fel a csendet. Az űr szemes 
rendőr lett ".gyeltnes először a dörrenésre. Fut-
va igyekezett a faang irányába. A sötét liget-
ben az egyik padon azután rátalált egy eszmé-
letlenül heverő férfire. Amikor jobban megvizs-
gálta. észrevette, hogy az illető melléből szivá-
rog a vér. A sebesült, eszméletlen férfit bevitte 
az őrszobára és értesítette a mentőket, akik be-
szállították a közkórházba. Itt kiderült, hogy 
az illető R. I. fogtechnikus, aki öngyilkossá-
got kísérelt meg. A revolvert később a bokrok 
között megtalálta a rendőrség. 

B. I.. — aki súlyosan sebesült a revolver-
golyótól — a közkórházban eszméletre tért és 
vallomást tett. Elmondotta, hogy meg akart vál-
ni az élettől, mert unta és nem remélt tőle sem-
mi jót. Az éjszaka azzal a céllal ment át Újsze-
gedre. hogy véghezviszi tettét. Töltött revolvert 
vitt magával és éifélig a liget sötét utjain sétál-
gatott. Amikor már senki som járt a közelben, 
mellének irányította a revolvert. 

A fogtechnikust a közkórházban megoperál-
ta k. Állanota sulyos. életveszélyes. 

S Z fe C H E N V 1 M O Z I 

Hatalmas kettős műsor 
A budapesti Royal Apolló nagyszerű újdonsága 

S I L V A S I D N E Y föszerepléwvel 

éjféli klub 
Izgalmas detektív filmregény 

CLIVE BROCK és HELEN TINS EN főszerep-
lésével 

I E i o M hezislo 5 és 9 iraüor 


