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Csütörtökön dönt a kultuszminiszter 
az egyetemi felvételekről 

86 diák kérvényéi tartották függőben a jogi karon, 35-éi az orvosi 
karon 

A jogi karon 500-an folyamodlak íandijmeníességérí 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemen szerdán délben járt le a beira-
tás határideje és eddig kettőszáznyolcvanhat 
hallgat«* iratkozott be- A hallgatók zöme hala-
dékot kért a beiratkozásira, rektori és dékáni 
engedéllyel október 6-ig lehet ezeknek beirat-
kozni- Tizennyocadika után iratkoznak azok, 
akik tandíjmentességet kértek, a tandijmentes-
ségi folyamodványokat az egyes karok a jövő 
hét közepéig bírálják el. Jellemző a hallgatók 
rehez anyagi viszonyaira, hogy 

az idén feltűnő nagy számban kér-
tek tandíjmentességet. 

A jogi karon közel ötszázan folyamodtak tandij-
menteiségért, sokszorosan többen, mint tavaly. 
\z oivosi fakultáson is harminc százalékkal 
t M a tandijmeutességi kérelem, mint a mult 
tanévben. 

Mindenütt nagy izgalommal várják 

a kultuszminiszter döntését 

az egyetemi felvételek ügyében. Valószínű, 
hogy csütörtökön megtörténik a döntés és ak-
kor centektől kezdve pótlólag felveszik azokat 

a diákokat, akiknek kérvényét függőben tartják. 
A ir.-gi fakultáson 86 jelentkező kérvényét tar 
tották függőben, köztük a Legtöbben szegediek 
és szegedkörnyébiek- Az orvosi fakultáson 35 
jelentkező kérvénye maradt függőben-

Bárányi Tibor főispán 

hétfőn Budapesten járt és felkereste Hóman 
Bálint kultuszminisztert, akivel a szegedi egye-
tem ügyében folytatott megbeszéléseket A fő-
ispán ezeket mondotta a Délmagyar ország 
munkatársának: 

— A kultuszminiszter UT, akii előtt ré hete-
sen feltártam az egyetemi felvételek mesrznrf-
tása következtében előállott helyzetet, arra a 
kérésemre, hogy emelje fel a felvételi kontin-
genst, kijelentette, hogy érdemi választ mind-
addig nem adhat, amig nem érkezik meg hozzá 
az egyetemi fakultások adatokkal indokolt fel-
terjesztése. Kijelentette azonban a kultuszmi-
niszter ur, hogy abban az esetben, ha a fakul-
tások felterjesztéséből ugy látja, hogy valób-t 
szükséges és kívánatos a létszám felemelése, a 
kérdést a legnagyobb jóindulattal fogja elbí-
rálni. 

Szerdán délután 

villamos elé vetette magát 
Emmerling Rezső, az isrert futballista 

fiatal felesége 
A kerekek a szerencsétlen fiatalasszonyt halálra roncsolták 

Nem tudják a megdöbbentő tragédia okát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délután négy óra tájban a Kálvária-utón lévő 
fertőtlenítő intézet előtt megdöbbentő tragédia 
látszódott le- Emmerling Rezső biztosítási tit-
kár, az ismert volt magyar válogatott futbal-
lista, jelenleg KEAC-játékos fiatal felesége 

a villamos elé vetette magát. 

A temető felé haladó motoroskocsi elkapta a fia-
talasszonyt és a kerekek keresztülmentek rajta-
A szorencsétlénség pillanatok alatt történt- A 
vezető már csak akkor vette észre a dolgot, 
amikor a szerencsétlen fiatalasszony a villamos 
előtt feküdt. így már nem tudta a kocsit lefé-
kezni. Azornal értesítették a mentüket és a tűz-
oltókat, akik emelőrudakkal vonultak ki a 
helyszínre. * fiatalasszony teste a villamos alá 
szorult és csak nagynehezen lehetett alóla ki-
szabadítani. A szerencsélen fiatalasszonyt a 
mentők gyors tempóban a közkórházba vitték-

Az orvosi vizsgálat lesújtó eredménnyel vég-
ződött. 

Emmerlingnét a kocsi egészen ösz-
szeroncsolta hogy megmentésére 

gondolni sem lehetett. 

Ncim is kísérelhettek meg műtétet: látszott, 
hogy legeljebb néhány percig él még- Nemsok-
!cal a beszállítás után. anélkül, hogy magához 
tért volna, kiszenvedett. 

A villamos kerekei teljesen Össze-
roncsollak a lábát, medencecsont-
ját, súlyos agvrázkódást és belső 

sérüléseket szenvedett. 

Romantikus, regényes szerelmi történet feje-
ződött be a szerda délutáni tragédiával. Bm-
merling Rezső évekkel ezelőtt az egyik brünrú 
futballcsapatban játszott Brünni tartózkodása 

alatt megismerkedett egy törékeny, csinos sző-
ke brünni leánnyal. A fiatalok között szerelem 
keletkezett ós Emmerling sok akadály és küz-
delem után feleségül vette a leányt. 

1926-ban került Szegedre Emmerling a Bás-
tyához. Akkor 20 esztendős fiatal felesége nem-
sokára szintén Szegedre jött és azóta itt éltek 
nyugodt családi életet, amelyet csak néha-néha 
zavart m.eg valami kis felhő- A fiatal házasok-
nak egy fiúgyermekük született és Emmerling-
né teljesen a gyermeknek szentelte idejét. 

Néhány nappal ezelőtt 

Emmerlingné elutazott szüleihez 
Brünnbe 

és tegnapelőtt érkezett vissza Szegedre, látszó-
lag a legjobb hangulatban. Egyáltalán nem lát-
szott rajta, hogy milyen tervekkel foglalkozik-

Szerdán névnapja volt, 

férje hatalmas csokor virággal kedveskedett 
neki. Délben a házastársak együtt ebédeltek. 
Emmerlingné az ebéd alatt tréfálkozott és ter-
veiről beszélgetett, egyetlen hanggal sem mutat-
ta, hogy öngyilkosságra készül- Ebéd után a fe-
leség felkerekedett és azt mondotta a férjének, 
hogy sétálni megy, levegőre van szüksége- Em-
merlingné elindult, férje otthon maradt A fér-
jet azonban megmagyarázhatatlan sejtelmek 
gyötörték, kalapot nyomott a fejébe és felesége 
után sietett. Csakhamar utolérte és ekkor fe-
lesége arra kérte, hogy hagyja őt magára, mert 
egyedül akar sétálni. Emmerling megnyugodott 
ós hazament- Az asszony ezután 

kisétált a Kálvária-uton és az el-
ső útjába kerülő villamos elé 

vetette magát. 

Emmerling Rezsőt felesége önirvilkossága rend-

kivül megrendítette. Telefonion arról értesítet-
ték, hogy siessen a kórházba, mert egy orvos 
beszélni akar veüe- A kórházban tudta meg az-
után a borzalmas hírt: felesége meghalt. 

Emmerling Rezső a hir hallatára 
öngyilkosságot kísérelt meg. 

Felkapott egy kést és azzal akart öngyilkossá-
got elkövetni, de megakadályozták. A délután fo-
lyamán még kétszer kísérletezett azzal, hogy 
megölje magát, de a kórházban nagyon vigyáz-
tak minden mozdulatára. Dr. Kovács orvos te-
lefonon értesítette Emmerling barátait, akik az-
után a kétségbeesett ambert elvitték a kórház-
ból és gondjukba vették-

A fiatal asszony tragédiája előtt érthetetle-
nül állnak a hatóságok ós a közelállók. Soha 
nem beszélt öngyilkosságról, oka sem volt reá, 
senki siem tudja, miért követte el végzetes tet-
tét-

Borzalmas halálos sze-
rencsétlenséget okozott 

a felrobbant oxigénpalack 
Budapest, szeptember 12. Borzalmas szeren-

csétlenség történt szerdán délben a Földtani 
Intézet Stefánia-uti épülete előtt- Az intézet 
Raboczky Gyula nevü 36 óves laboránsia oxigén-
palackokkal megrakott kézikocsival igyekezet! 
az intézetbe-

Az egyik palack kicsúszott a kezéből, a föld-
rezuhant, felrobbant és darabokra szaggatta a 
szerencsétlen embert. 

A robbanás ereje olyan hatalmas volt. hogy 
Raboczikyt átrepitette a Stefánia-ut másik olda-
lára, testét össae-visszatépték a palackok szi-
lánkjai. Egyik karja tőből leszakadt, azonnal 
meghalt. 

Egy örült SE-Jegény 
vérengzése 

a nürnbergi táborban 
Nürnberg, szeptember 12. Egy SA-őrvezet3 

szörnyi'. vérengzése kisérte a nürnbergi birodal-
mi pártgyülés ujjongó hangulatát- Az SA kato-
na azzal a tőrrel, amelyet annakidején Röhm-
töl kapott, megtámadta alvó társait, két közle-
gényt agyonszúrt, többeket súlyosan megsebe-
sített- Az őrült náoit csiak nehezen sikerült meg-
fékezni-

Egy hirtelen haláleset is megzavarta az ün-
nepi hangulatot. Klein nürnbergi tanácsos, an-
nak a szállónak a tulajdonosa, ahol a gyűlés 
idején Hitler megszállott, tegnap éjjel hirtelen 
meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy a tanácsost szívszélhűdés ölte meg, ame-
lyet a sok izgalom és a kimerültség okozott 

Elrendelték a bizonyítást 
a makói iparosvezér 
sajtóperében 

(A Délmagyarország munkatársától) A sze-
gedi törvónyszók Vaóay-Wild tanácsa ma tár-
gyalta Lőwenbach Benedek makói iparos-ezer 
rágalmazási perét, amelyet Nagy János volt 
makói ácsmester ellen indított, aki az \ k 
makói lap hasábjain támadta meg és sértő mó-
don bírálta Lőwenbach közélett munkásságát . 

Az inkriminált közlemény szerzőságét Nagy 
József vállalta ós azzal védekezett, hogy jogos 
magánérdekből — mert az ipartestület adós-
ságában anyagilag érdekelve van —, továbbá 
közérdekből irta a közleményt, amelynek állí-
tásait bizonyítani kivánja. Lőwenbach Benedek 
a bizonyításhoz hozzájártfit és a törvényszék 
azt el is rendelte. 

f> r t L Jt UO> t *t O t. i 
C s ü t ö r t ö k t ő i s z o m b a t i g Bing GroBby, a i4dló 

világh rti vilígbajnokAna { nagy énekes és zenén filmje: 

Ma még az enyém vagy 
Előad ílsok 5, 7, 9 óra <>r 


