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A tábla is félévi börtönre Ítélte 
a leány égető moz fiitőt 

Bálfnt Kálmán semmiségi panaszt jelentett be a kúriánál 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A sze-
gedi Ítélőtábla szüneti tanácsa csütörtökön fog-
lalkozott a leányégető mozi fűtő, Bálint Kál-
mán ismeretes bűnügyével. Még emlékezetes, 
hogy a múlt év januárjában kiderült, hogy Bá-
lint Kálmán a Korzó Mozi kazánjában, egy ran-
devú után elégette Tóth Ilonkát. Eleinte gyilkos-
ság ciimén folyt Bálint ellen az eljárás, később 
az orvosok olyértelmü szakvéleményt adtak, 
hogy Tóth Ilonka halálát neim Bálint idézte 
elő, Tóth Ilonka már holtan került a kazánba-
Ezt a véleményt alátámasztotta az Egészségügyi 
Orvosi Tanács véleménye is és ezek után az 
ügyészség a gyilkosság cimén emelt vádat Bá-
lint ellen elejtette, illetve módositotta és ellene 
csupán testi épség elleni kihágás és sikkasztás 
cimén emelt vádat- A sikkasztást azáltal követ-
te el, hogy az elégetett leány ruháit megtartot-
ta- eladta. 

A törvényszéki főtárgyaláson Bálint kijelen-
tette: bűnösnek érzi magát abban, hogy Tóth 

Ilonka halálát nem jelentette be a hatóságoknak 
és a holttestet a szabályok megszegésével el-
égette. Bűnösnek érezte magát abban is, hogy 
a halott leány ruháit eladta és elajándékozta-
A biróság testi épség elleni kihágásban és lopás 
bűntettében mondotta ki bűnösnek Bálint Kál-
mánt és hathónapi börtönre itélte- A biróság a 
büntetésből három hónapot és 25 napot kitöltött-
nek vett az előzetes letartóztatással. A biróság 
azért itélte el hat hónapra Bálintot, mert elő-
zőleg már büntetve volt. 

Bálint Kálmán és védője, dr- Burger Béla az 
itélet ellen felebbezést jelentett be, igy került 
az ügy a szegedi Ítélőtábla elé Dr. Burger Béla 
indokolta meg a fellebbezést- majd a tábla íté-
letet hozott, amelyben a törvényszék Ítéletét tel-
jes egészében helybenhagyta. így megmaradt 
Bálintnak a hathónapi börtönbüntetése- Az itélet 
elten a vádlott és védője a Kúriához sem/miségi 
panaszt jelentett be. 

Tervszerű kísérletek 
a szegedi egyetem 
elsorvasztására 

A tanszékek megszüntetésétől és a professzorok elhe* 
lyezésétől — a hallgatók létszámának 
megdöbbentő mértékű csökkentéséig 
A közgyűlés elé kerülnek az egyetemi ügyek — 
Pálfy polgármester nyiialkozafa 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egész várost izgalomban tartják azok az ese-
mények, amelyek csendben, Htokban történnek 
az egyetem körül. Az egyik napon arról érte-
sül a város közönsége, lvogy 

hét professzort helyeztek el Sze-
gedről 

Budapestre, vagy a debreceni egyetemre és a 
hét professzor tanszékét a szegedi egyetemen 
nem töltik be. legfeljebb helyettesítéssel. Másnap 
az a hír terjed el futótűzként, hogy a szegedi 
egyetem Rockefeller-alapítványát átviszik Deb-
recenbe. Igaz ugyan, hogy ¿r-nek az események-
nek a jelentőségét a hivatalos magyarázat csök-
kenteni igyekezett, elárulva, hogy itt nem 

a Rockefeller-alapítvány 

végleges elvesztéséről van szó, hanem csak ar-
ról, hogy az egyik Debrecenbe áthelyezett pro-
fesszor meghatározott időre kölcsönkénen viszi 
magával az alapítványhoz tartozó könyveket 

és orvostudoa án^i instrumentumokat. A sze 
gedi egyetem, még ha átmeneti időre is. nem-
csak hét tanszékkel, hét professzorral lesz sze-
gényebb hanem szegényebb lesz egy olyan ala-
pítvánnyal is, amelyhez kétségtelenül nem ér-
demtelenül jutott annakidején. 

Pxk Jenő, mint ismeretes, tevéiben hívta fel 
erre a szomorú eseményre dr- Pálfy József pol-
gármester figyelmét, aki azonnal érintkezésbe 
lépett dr. Kiss Albert professzorral, a szegedi 
egyetem rektorával. A rektortól kapott nyilatko-
zat ugy látszik nem nyugtatta meg a kedélye-
ket, mert Pick Jenő. amint azt annakidején ki-
jelentette, 

interpellációt 

kíván intézni ebben az ügyben a legközelebbi 
közgyűlésen a polgármesterhez. 

A törvényhatósági bizottsági tagok körében 
az a kívánság merült fel, hogy Piok Jenő inter-
pelláció helyett konkrét indítványt nyújtson be 
a közgyűlésen, mert az ügyrend szerint az in-
terpellációra adandó válaszhoz csak az inter-

pelláló városatya szóiihat. más nem, már pedig 
az egyetemi kérdésekkel kapcsolatosan másnak 
is lennének fontos mondanivalói-

A legújabb esemény, amely jelentőségében 
talán felülmúlja a többit is és amelyről a Dél-
magyarország csütörtöki számában részletes 
beszámolót közölt, 

a szegedi egyetem hallgatói létszá-
mának ijesztő mértékű csökken-

tése. 

Eddig a szegedi egyetem volt a vidéki egyete-
mek között a legnépesebb, szinte minden fakid-
tájára lényegesen több hallgató iratkozott be. 
mint akár a debreceni, akár a pécsi egyetem fa-
kutasaira. sőt a szegedi egyetem nagyobb lá-
togatottságát a kultuszminiszter is honoráltál 
azzal, hogy magasabban állapította meg eddig 
mindig a szegedi egyetemre felvehető hallgatók 
számát- Most pedig, minden magyarázat nélkül 
egy nevezőre hozta a miniszter mindhárom vi-
déki egyetemet. Rendeletében kimondotta, hogy! 

a szegedi egyetem fakultásaira sem 
vehető fel több hallgató, mint 
amennyit a többi vidéki egyete-

mek felvehetnek, 

A helyzetet súlyosbítja az, hogy a többi egye-
temekre felvehető hallgatók számát alacsonyabb 
ban állapította meg a miniszter a mult évben 
megállapított számoknál. A miniszter rendelke-
zése szerint a szegedi egyetem orvosi fakultá-
sára például a mult évben hetven uj hallgatót 
vehettek fel, az idén már osak negyvenet, a jogi 
fakultáson pedig a tavalyi 250. illetve a pótlólag 
engedélyezett harminccal együtt kétszáznyolc 
van helyett mindössze 150-et-

Ennek a redukciónak rendkívül sulyos ós ve-< 
szedelmes következményei tehetnek, hiszen a 
miniszter által megszabott keretek között 

még a jelesen érett szegedi diákok 
sem férhetnek el. 

Következménye lehet a tanszékek megszünteté-
sének és a diáklétszám csökkentésének 

az egyetem fokozatos elsorvadása 

ás ilyen körülmények között elkövetkezhet aa 
idő, amikor azzal lehet majd megindokolni _ aa 
egész egyetem megszüntetését, hogy sem tanára, 
sem hallgatói nincsenek kellő számban . . . 

Beszéltünk erről a kérdésről 

dr. Pálfy József polgár-
mesterre', 

aki a következőket mondotta: 
— Hivatalosan engem még nem értesítetted 

az egyetemire felvehető hallgatóik létszámának) 
ujabb megállapításáról, de kétségtelennek tar" 
tom, hogy a Délmagyarország által közölt ada-
tok megfelelnek a valóságnak- Ezt 

a létszámcsökkentést lehetetlennek 
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