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Lényegesen kevesebb hallgatót 
vesznek fel az idén 
a szegedi egyetemre 

310 jelentkező, 150-es létszám a jogi karon, 96 jelentkező, 40-es 
létszám az orvosi karon 

Az egyetem a létszám felemelését kéri a kultuszminisztertől 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egyetem környékén megélénkült a forgalom, a 
diákok nagy csoportokban iratkoznak be az 
uj tanévre. Szeptember elsejétől tizenkettedi-
kéig tartanak az egyetemi beiratkozások, de az 
első félévre való jelentkezések határidejét szer-
dán délben lezárták az egyes .karokon. Azt a 
létszámot, amelyet a kultuszminisztérium az 
idén megállapított, a jelentkező hallgatók szá-
ma ismét .jóval túlhaladja. 

Legtöbben 

a jogi karon 

jelentkeztek. Itt az első félévre felvehető hall-
gatók számát százötvenben állapította meg a 
minisztérium, ezzel szemben a jelentkezők szá-
ma 310. Tavaly az engedélyezett létszám 250 
volt és pótlólag még harminccal felemelték ezt 
a számot. Az idei tanévben tehát maidnem 
feleannyi hallgató vehető fel a jogi fakultáson, 
mint a mult tanévben. 

Az orvosi karon 

az első évre felvehető hallgatók száma 40, a 
jelentkezettek száma 96. Tavaly hetvenben 
volt megállapítva a felvehető hallgatók szá-
ma. A létszám nagymérvű csökkenese folytán 
— mint velünk közölték —, még a jelesen 
érettségizettek közül is sokat vissza kell utasí-
tani a felvételeknél. 

A matematikai fakultáson 

a felvehető hallgatók száma 40, ugyancsak 
negyvenben van megállapítva ez a szám a 
bölcsészeti karon is. Ezen a két karon szintén 
több a jelentkezők száma, de mégsem olyan 
arányú, mint a jogi és orvosi fakultásokon. A 
matematikai és bölcsészeti karon még folynak 
a jelentkezések. 

A felvételekről 

dr. Kiss Albert, az egyetem ezídei 
rektora 

9 következőket mondotta: 
— A bizottságok, amelyek a felvételeket bí-

rálják el. már megkezdték munkájukat és az 
egves felvételek dolgában javaslatokat tesz-
nek. A javaslatok felett az egyes karok pén-
teken fognak dönteni. A felvételeket a kul-
tuszminisztérium igen korlátozta az előbbi 
évekhez képest. A szegedi egvetem hallgatói-
nak száma jóval nagyobb volt mindig, mint a 
másik két vidéki egyetemé, most mégis a 
minisztérium a szegedi egyetemen felvehetők 
számát ugyanolyan arányban állapította meg, 
mint a pécsi, vagy a debreceni egyetemét. 

Tavaly is 300-al több volt a sze-
gedi egyetem hallgatóinak száma, 
mint a többi vidéki egyetemeké 

és annál sajnálatosabb, bogv hírek szerint az 
idén a minisztérium a létszám betartását szi-
gorúan veszi. Egyetemünk tanácsa a napok-
ban foglalkozik a felvételekkel és minden bi-
aonnvnl kérni fogía a minisztérinmtól az en-
gedélvezett létszám felemelését. Félő azonban, 
hogvhn ez meg is történik, az idén a korláto-
zások következtében nagvon sok érdemes ta-
nuló. ki fog maradni az egyetemről. 

Közölte az egyetemi rektor, hogy a napok-
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ban már tárgyalt a kultuszminisztériumban 
a felvételek kibővítéséről és rövidesen ismét 
felutazik Budapestre, mert nem hagyható, 
hogy a szegedi egyetem felvehető hallgatóinak 
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számát ugyanannyiban állapítsák meg, mint 
a jóval kisebb pécsi, vagy debreceni egyete* 
men. 

\ buharest—párisi repülőgép 
bravúros Kényszerleszállása Szegeden 

Óbecse felelt villám érte a francia gépet, a pilóta Szegedig repült a 
sérült géppel - Öt utasa egy óra múlva egy belgrádi géppel továbt 

folytatta útját 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
„Air Francais,v légiforgalmi társaság egyik 
utasszállító gépe, amely Páris—Bukarest Kö-
zött közlekedik, 

kedden délután kényszerleszállást 
hajtott végre Szegeden. 

A repülőgép nyolcszemélyes FALGT jelzésű 
hárommotoros Fokker-gép Belgrádból Buda-
pest felé igyekezett, amikor óbecsén hatalmas 
viharba került. A vihart követő zivatarban 

a villám becsapott a gépbe, 
amelynek balszárnyáról a boritó furnirt lelépte. 
Már-már katasztrófa fenyegette a gépet, ami-
kor a pilótának szinte bravúrral, sikerült 
egyensúlyba hoznia a gépet és tovább folytat-
nia útját Szeded felé. 

Szegedre délután két órakor érkezett meg a 

sérült repülőgép és 
minden baj nélkül leszállt a repü* 

lőtéren. x 

A repülőgép öt utasának, valamint a pilótánál^ 
a magyar Ujváry Lászlónak és a 
francia ' rádióstisztnek, Róbert Janonnak* 
nem történt baja. A kényszerleszállás 
ról értesítették a francia társaság belgrádi kH 
rendeltségét, amely azonnal intézkedett, hogS 
egy másik gép induljon a Szegeden rekeal 
utasokért. 

Az öt utas egy óra múlva, délután 
3 órakor már folytathatta útját 

U j v á r y Iászló és Róbert J a n n o n Szegedet! 
maradt, hogy a repülőgép javítási munkálatai-
ra utasítást adjon. A gép egyelőre Szegeden 
marad; a két pilóta csütörtökön utazik Budaw. 
pestre. 

Véres rablótámadás 
a dorozsmai országúton 
Az ismeretlen támadó doronggal leütött egy idős bőrkereskedőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán a kora reggeli ÓTákban a dorozsmai ország-
út ós az aisóközponti müut kereszteződésénél 
lévő fehér keleszt felől velőtrázó sikoltások 
hallatszottak- Később, amikor megindult a for-
galom Szeged felé, a dorozsmai országútról 

egy vérrel borított ember támoly-
gott ki az aisóközponti miiutra és 

ott összeroskadt. 

Itt találtak rá néhány perccel később a sregiedi 
piacra igyekvő kocsik. Azonnal értesítették a 
mentőket, akik a szerencsétlen férfit beszállí-
tották a közkórházba- Eszméletre térítése után 
elmondotta, hogy Koppan Tóth Mátyásnak hív-
ják, 65 esztendős lakos, bőrszedő és iiogy 

rablótámadásnak esett áldozat ú. 

A rablótáimadó, ahogy a kórházban megAllapi 
tották, alaposan elbánt K- Tóth Mátyással. El 
törte mindkét kezét és fejét három helyen be 
zúzta. Azonnal műtőasztalra tették a suiycsan 
sérült embert és megoperálták- Állapota súlyos 
életveszélyes- nem valószínű, hogy életbenma-
rad. 

A rendőrség a kórházban kihallgatta a me-
rénylet áldozatát Tóth előadta, hogy L'etipia-
cos napokon oda szokott állani a kora reggel' 
óráikban a fehér kereszthez- hogy 

bevárja a tanyai gazdákat, akiktől 
bőröket szokott vásárolni. 

Szerdán rezeeL amikor a kereszthez érkezett, 

ott álldogált egy 25—26 év körüli, középtermetűi 
pantáttós, mezítlábas fiatálember, aki kozöoea 
hatalmas dorongot szorongatod Tóth kő-¿OUT 
tötte az idegent aki ekkor se szó, se beszéd. 

nekitámadt és a doronggal ott ütöt-
te, ahol érte. 

Aimikor a bőrsziedő már a földön feküdt, s-kkor 
kivette zsebéből piros bőrtárcáját és azt enésZ 
tartalmaval elvitte• A rabló a merénylet u'.án ai 
földeken keresztül elmenekült. 

A szegedi rendőrség a rablótámadásról azon-
nal értesítette a dorozsmai csend őrséget amely; 
a szegedi rendőrséggel együtt nyomoz a rabló 
után- Valószínűnek látszik, hogy a tettes .'.lőre 
készült tettére. Tudhatta, hogy Tóth ->ze-dán és 
szombaton többszáz pengővel a zsebében szo-
kott a fehér keresztnél álldogálni Elhatároíta. 
hogy meglesi és leüti. Tervét valóra is váltotta. 
A rendőrség reméli, hogy a támadót rö,ri lesen 
sikerű! kézrekeTitemi 
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