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M é g n e m d ö n t ö t t e k 
az egyetemi létszám 
felemeléséről 

A legújabb értesítés szerint a kulíuszm'niszter csak csekély százalék-
kal emeli fel az elsőéves diákok számát - Tovább tart a nyugtalanság 
A polgármester felterjesztése a szeged; diákok elutasításáról és a 

szegedi polgárság áldozatairól 

(A Délmagyarország munkatársától) Az egye-
temi felvételek kérdése tovább nyugtalanítja a 
nyilvánosságot- Az egyes karok jelentései kap-
csán foglalkozott a helyzettel az egyetem taná-
csa és elhatározta, hogy 

az első évre felvehető hallgatók 
létszámának felemelését 

kéri a kultuszminisztertől- A felterjesztést ked-
den küldték el, ugyanekkor a szegedi egyetem-
ről telefonon is jelentették a kultuszminiszté-
riumnak, hogy 

a szegedi diákok egész sora ma-
radt ki az egyetemről. 

Dr. Kiss Albert rektor külön jelentésben muta-
tott rá arra, hogy a szegeái egyetem mináenkor 
a legnépesebb volt a viáéki egyetemek között 
és évről-évre magasabban állapították meg a 
felvehető hallgatók számát. 

Kedden az az értesités érkezett Szegedre, 
hogy a kultuszminiszter csekély mértékben ho-
norálni fogja a szegedi egyetem vezetőségének 
a kérelmét és 

bizonyos, csekély százalékkal fel-
emeli a felvehető hallgatók 

számát. 

Valószínű, hogy csütörtökön dönt a kérdésben 
a knlhszmirúszter és ezesefben még ezen a hé-
ten foglalkozhatnak az egyetemen a felvételek 
ügyével- Ha a kultuszminiszter felemeli a lét-
számot, akkor elsősorban szegedieket másod-
sorban pedig szegedkörnyéki diákokat vesznek 
fel és harmadsorban más illetőségűek kérvényét 
veszik figyelőmbe. 

Az egyetem questori hivatalában az iratkozó 

hallgatók kedden egymásnak adták a kilincset, 
a déli órákig 

százhatvanan iratkoztak be. 

Számosan azonban halasztást kértek, ugy, hogy 
a diákság zöme csak a hónap végén iratkozik 
be. 

Dr. Pálfy József polgármester 

kedden szintén felterjesztést intézett Hóman Bá-
lint kultuszminiszterhez az egyetemi felvételek 
ügyében- Felterjesztésében hivatkozott arra az 
izgalomra, amely Szegeden uralkodik az egye-
temi felvételek ujabb korlátozása miatt. A pol-
gármester közli a miniszterrel, hogy saját ta-
pasztalat?' szerint 

számos jeles és jó érettségi bizo-
nyítvánnyal rendelkező szegedi 
diák fölvételi kérelmét utasították 

vissza a fakultások, 

mert a miniszter által megállapított létszám 
betelt- A szegeái szillök tele vannak panasszal, 
elkesereáéssel és a szegedi sajtó állandóan 
napirenden tartja a kérdést, minduntalan utal 
azokra a nagy áláozatokra. amelyeket Szegeá 
adófizető polgársága vállalt magára az egye-
temért és amelynek ellenében joggal várta, 
hogy a szegeái gyermekek bejuthatnak az 
egyetemre. Az elkeseredés mértékét bizonyítja 
az az interpelláció is, amelyet ebben az ügyben 
jegyeztek be a szeptemberi közgyűlés napirend-
iére. A polgármester a szelekciós törekvések 
iránti legnagyobb megértéssel arra kéri a kul-
tuszminisztert, hogy vegye revizió alá sérel-
mes renáelkezését és teljesítve az egyetemi ka-
rok hozzáintézett kérését- emelje fel az egyes 
tudománykarra felvehető hallgatók létszámát 
legalább olyan mértékben, hogy a szegedi és a 
szegeákörnyétí. jelentkezők bejuthassanak az 
egyetemre. 

Vizsgálatot i n d í t a n a k 
az élelmltzercsempészétek 
ügyében 

Visszaélések a fogyasztási adók körül —• A város kerékpárral sze-
reli fel a vámőröket 

(A Délmagyarország munkatársától) Az a 
vizsgálat, amelyet egy névtelen följelentés alap-
ján indított a polgármester a kisvasuton tör-
tént bor csempészések felderítése érdekében, fel-
ébresztette a gyanút a fogyasztási adóhivatal-
ban, hogy más téren is történhetnek visszaélé-
sek a fogyasztási adók körül. Figyelni kezdték 
a terepet és csakhamar megállapították, hogy 

nem csak a borfogyasztási adó, 
hanem egyéb fogyasztási adók kö-

rül is visszaélések történnek, 

hogy egyre nő a fogyasztási adók alá tartozó 
élelmiszerek csempészése. Jól kitaposott csem-
pészutak vezetnek a városha és jol kipróbált 
módszereket alkalmaznak a csempészek, akik 
nagy összegekkel károsítják meg évről-évre a 
várost. A fogyasztási adóhivatal szerint az biz-
tosit a visszaélések elkövetéséhez lehetőséget, 
hogy a kislétszámu ellenőrző személyzet nem 
végezheti el kifogástalanul az ellenőrzés mun-
káját. A központoktól távolabb eső helyek ellen-
őrzése egészen hézagos, jó, ha az ellenőrök he-
tenkint egyszer-kétszer megjelenhetnek ezeken 
a helyeken. 

De javában csempészik be a fogyasztási adó-
köteles cikkeket a városi vámházak előtt is. 

A csempészés kocsikon történik. 

A kocsik nem állnak meg a vámőrök felszólí-
tására, a kocsisok a lovak közé csördítenek és 
megállás nélkül robognak a városba. A vám-
őrök tétlenül néznek a tovarobogó kocsik után, 
posztjukat nem hagyhatják őrizetlenül és igy 
nem akadályozhatják meg a visszaéléseket. A 
fogyasztási adóhivatal a napokban részletes je-
lentést tett ezekről az állapotokról dr. P á l f y 
József polgármesternek és előterjesztést tett ar-
ra, hogy 

a város lássa el kerékpárokkal a 
vámőröket, 

akik elől igy nem szökhetnének meg a esem. 
pészáruval megrakott tanyai kocsik, mert a ke-
rékpáros járőrök üldözőbe vehetnék a szöke-
vényeket. Négy-hat kerékpárra lenne szüksége 
a vámőrszemélyzetnek és igy az ellenőrzés any-
nyira szükséges megszigorítását a létszám 
emelése nélkül elérhetnék. 

Dr. Pálfy József polgármester a főszámvevő-! 
vei történt értekezese után három kerékpárra 
való költséget utalványozott ki. Többre nincs 
fedezet. Ezt a három kerékpárt a leginkább 
veszélyeztetett vámházaknál helyezik készen-
létbe. 

Itt emiitjük meg, hogy 

a kisvasúti borcsempészés í 

ügyében tovább folyik a vizsgálat, amelyneK 
sok konkrét eredménye van, de azért a város 
hatóságának tel jesen tiszta képe még nincs. A! 
kihallgatott tanuk vallomásából annyit már 
megállapítottak, hogy a borcsempészés a kis-
vasút megindításának első pillanatától kezdvet 
szabályszerűen folyik, tehát nem kevesebb, 
mint nyolc esztendeje. Szinte nem jött be kis-
vonat mérgesi vonalról, amelyen ne csempész-i 
tek volna be kisebb-nagyobb mennyiségű bort. 
A kisvasúti kocsik legnagyobb részében van 
egy lezárható szekrény, amelyben kényelmesen 
elférnek a demizsonok, az üvegek, sőt elfér 
bennük egy-egy kisebb hordó is. Ezekben a 
szekrényekben hordták be a csempészbort a 
városba, bejöttek vele a Rudolf-téri végállomá-
sig és amikor igy tuljutottak a vámvonalon, 
kényelmesen továbbitoták a szállítmányt a 
címzetthez. Azt, hogy 

mennyi fogyasztási adóveszteség 
érte az elmúlt nyolc év alatt á 

várost, n 

még megkezeliő pontossággal s^m leKet meg-
állapítani. Lehet, hogy a város kára eléri a( 
tízezer pengőt, .de az is lehet, hogy eléri a tiz4 
ízer pengőnek a sokszorosát is. 

értesülésünk szerint a vizsgálat. amelyneH 
lefolytatására dr. P á v ó Ferenc tb. tanácsnok 
kapott megbízást, rövidesen befejeződik. Páv<4 
tanácsnok a vizsgálat eredményéről részletes 
jelentést tesz a polgármesternek, aki azután* 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 

D telepítési kormánybiztos 
a szepedi bétISk helyzetéi 

tanulmányozza 
(A Délmagyarország munkatársát ót.) A földjj 

müvelésügyi minisztériumban rövid idő óta 
hivatal müködiik: a telepítési ügyosztály. Vewh 
tője dr- Vass Elek, aki a telepítési ügyek kor4' 
mányíbizfosa címet kapta. Dr. Vass Elek éveken 
keresztül Gömbös miniszterelnök személyi tit-
kára volt- Azóta, hogy a telepítési ügyek megol-
dására kapott megbízást, az ország különböző^ 
vidékén tanulmányozza a telepítés előfeltételeit.) 
A telepítési ügyek konmámy'bizitosa nemrégibent 
Szegeden is megfordult és a városi bérlők hely 
zetét tanulmányozta. 

Vass Eleknek bir szeriint tervei vannak a fe-
lepités keresztülvitelére és rövidesen hozzákezd 
a munkához. Ezt megelőzően a telepítési ügyek 
kormánybiztosa tanulmányutakat tesz azon vi-
dékeken, ahol a telepités szűkségesnek látszik. 
Ebből a célból először az alföldi városokat lá-
togatja meg, különösen azokat a helyeket, ahol 
bérleti gazdálkodás folyik nagy területen- Dr. 
Vass Elek elsősorban Szegedre jön és itt huza" 
mosabb ideig tanulmányozni fogja a városi bér-
lők helyzetét és tárgyalásokat folytat majd a 
város hatóságával is- Az a körülmény, hogy a 
telepítési ügyek miniszteri biztosa a telepítés 
végrehajtása előtt előbb a szegedi bérleteket ta-
nulmányozza. arra enged következetni, hogy 
a telepités a szegedi bérföldeket is érinteni fog-
ja. Még nincs pontosain meghatározva- hogy dr. 
Vass Elek mikor jön Szegedre, de bizonvos. 
hogy néhány héten belül sor kerül erre. 

HEZOLITE-RAPID 9gy perces bo-
rotvakrém INGYEN borotválás, 
sal való bemutatása Szegeden 
ma és holnap folyik FALKOVITS 
KÁROLY Kelemen-u. 12. fodrá-
szatában. — A jövőben is 
FELÁR NÉLKÜL áll Palkó vits-o ég 
Hezolite-krém borotválással 
a közönség rendelkezésére. 


