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A jelentkező diákok 
legnagyobb részét 
nem veszik fel az egyetemre 
A kuliuszro|niszter csak 30-al emell£ fel a létszámot a jogi karon, 

10-el az orvosi karon és 10-el a b ölcsészeti karon 
Izgatott jelenetek a tömeges e'utasitások miatt 
Az egyetem a létszám további felemelését kéri 

(A Délmagyarország munkatársától) A nagy 
nyugtalanságot keltett ismeretes előzmények 
után hétfőn végre döntöttek a szegedi egye-
temre felvehető elsőéves hallgatók létszámá-
nak felemeléséről. A délelőtti órákban a kul-
tuszminisztériumból telefonon felhívták a köz-
ponti egyetemet és közölték dr- Kiss Albert rek-
torral, hogy Hóman Bálint kultuszminiszter csak 
részben telj esi tette az egyetemi tanács kérel-
mét és kis százalékkal felemelte a felvehető 
hallgatók létszámát. 

A miniszter döntése szerint 
a jogi karon 80-al, az orvosi karon 
10-el, a bölcsészeti karon ugyan-
csak 10-el emelte fel a létszámot. 

A miinaszter rendelkezését meglepetéssel fogad-
ták az egyetemen, mert ?rra számítottak, hogy 
jó >al nagyobb százalékban engedélyezi a lét-
számemelést- Még most a létszámemelés után 
is az a helyzet, hogy 

a jelentkező diákok nagyobbrészét 
nem vehetik fel az egyetemre. 

A jogi karon ugyanis az ujabban felvehető 30 
jelentkezővel szemben 

160 jelentkezőnek tartják függő-
ben a kérvényét, az orvosi karon 
56, a bölcsészettudománvi karon 
pedig 26 kérvényt kell elbírálni. 

K kultuszminiszter döntéséről dr. Kiss Albert 
rektor hétfőn délbein a következőket mondotta: 

— Az engedélyezett létszámemelés meglehe-
tős csekély. Az egyetem tanácsa egy héttel ez-
alőtt. amikor a felvehető diákok létszámának 
felemelését kérte a kultuszminiszter úrtól, a 
legnagyobb figyelemmel volt arra. hogy a je-
lentkező szegediek és szege dkörnyékiek kivétel 

nélkül bejussanak az egyetemre. A kultuszmi-
niszter azonban csak kis részben teljesítette a 
szegedi egyetem tanácsának kiérelimét. Az 
egyetem tanácsa felterjesztésében a jogi karon 
nyolcvannal, az orvosi karon harminccal, a böl-
csészeti karon pedig hússzal kérte felemelni a 
létszámot. Miután még most is az a helyzet, 
hogy az arra éráemes tanulók nagy tömege nem 
juthat be az egyetemre. 

az egyetemi tanács minden bizony-
nyal újból felterjesztést intéz a 
kultuszminiszterhez és kérni fogja 

a létszám további felemelését. 
— A felvételre jelentkezők száma még ezidő-

szer'nt is állandóan emelkedik, most azok je-
lentkeznek, akik a budapesti egyetemről kiszo-
rultak és a vidéki egyetemeken kérhetik felvéte-
lüket 

\z egyetemiek folyosóin izgatott a hangulat. 
A dékáni hivatalok körnvékét a felvételt kérő 
diákok ós azok hozzátartozói lepték el hétfőn 
délelőtt is ós hangosan méltatlankodtak amiatt, 
hogy számos kiváló diák kiszorul az egyetemről-

A bölcsészeti fakultáson sok nő is jelentkezett, 
a miniszter ujabb döntése szerint most pótlólag 
csak férfi hallgatók vehetők fel- A rektornál és 
a dékánoknál napról-napra 

izgatott jelentek játszódnak le, 
a kétségbeesett szülők magukból kikelve, feJ-
indi'l"a hangoztatják a helyzet teljes lehetetlen-
ség ¿t, amellyel egyszerűen megszüntetik a ta-
nulás lehetőségét egészen kiváló diákok szá-
mára is. Siró anyák, felhevült apák úgyszólván 
egymásmak adják a ¡kilincset az egyetemen, 
de a kultuszminiszter hétfői rendelkezése sem J 
nyitotta meg az egyetem kapuját a jelentkező 
és tanulni vágyó diákok egész serege előtt. 

A Kereskedők szövetsége tiltakozása 
az egyetem elsorvasztása ellen 

»Egész sereg eminens szegedi diáknak nem adnak helyet 
a szegedi egyetemen« 

A kereskedők és a törvényhatósági választósok 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

Hvöi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa 
hétfőn este ülést tartott a Lloyd Társulatban. 
V a r g a Mihály elnök napirend előtt az egye-
temi felvételek ügyét tette szóvá. 

— Fajdalmasan kell tapasztalnom — mon-
dotta —, hogy egymásután építik Ír fontos in-
tézményeinket. Legutóbb különösen fájdahnas 
csapásként hatott, bogv az egyetem egész sereg 
professzorát elhelyezték Szegedről. Azt hittük, 
ezzel befejeződött az a tendencia, amely Sze-
ged elsorvasztását célozza, most azonban 

u jabb sérelem érte a város közön-
ségét azáltal, hogv az egyetemre 
felvehető hallgatók létszámai rend-
kívül alacsony számra redukálta 

a kultuszkormánv. 

Szeged törvénvhatósága annakidején, mikor az 
egyetem építéséhez való hozzájárulást megsza-
vazta, kikötötte hogy az összes jelentkező sze-
gedi diákok számára lehetővé kell tenni a tanu-
lást az egyetemen. Most az a helyzet, hogy 

egész sereg szegedi diák, eminens 
tanuló kiszorult az egvetemről, 

mert az engedélyezett létszám betelt. 
Varga elnök végül annak a rer.iénvének adott 

kifejezést, hogy Bárányi Tibor főispán és Pálfy 
József polgármester együttes eljárása ered-
ménxre fog vezetni és valamennyi jól tanuló 

szegedi diák felvehető lesz az egyetemre. 
Az egyetemi ügy után 

az adófelszólamlási bizottságok 
tárgyalása 

került szóba. Dr. K e r t é s z Béla, a szövetség 
ügyésze a következő javaslatot a jánlotta elfo-
gadásra: 

„ A Szegedi Kereskedők Szövetsége a be-
' szerzett adatok alapján sajnálattal tapasztal-

ta, hogy az 1934 évre szőlő kereseti adókiveté-
sek alkalmából az első fokú kivető hatóság az 
esetek túlnyomó számában becslési eljárás ut-
ján állapította meg az adóalapot és a becslés-
nél olv magas haszonkulcsokat vett számítás-
ba, mely haszonkulcsok a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara által igazolt haszonkulcsokat 
messze felülhaladják, irreálisak és a Szegeden 
egyes szakmában elért ténvlcges adóköteles 
nyereséget messze meghaladják. A Kereskedik 
Szövetsége a most meginduló felszólamlási bi-
zottsági tárgyalások kapcsán elhatározza, 
hogy az adófelszólamlási bizottságokhoz inté-
zendő kérelmében az elsőfokú kivetés általá-
nosan jelentkező hiánvnssás-aira rámutat és a 
kereskedelem jogos védelmét fofja kérni a fel-
szólamlási bizottságoktól. A javaslatot az ülés 
elfogadta. 

A törvényhatósági választások elő-
készületei 

szerepeltek ezután a napirenden. Dr. K e r t é s z 

Béla kifejtette, hogy bár a szövetség nem fog-
lalkozik politikával, de a törvényhatósági vá-
lasztásokba bele kiván folvni, mert a kereske-
dők érdekében ezt fontosnak tartja. A válasz-
tásokkal kapcsolatban a következő határozati 
javaslatot ter jesztette elő: 

„A Szegedi Kereskedők Szövetsége a közei-
gő törvényhatósági választásokkal kapcsolat-
ban elhatározza, hogy a választásokba csak oly 
célból és addig a mértékig kiván befolyni, mig 
a város kereskedelmének érdekei azt megkí-
vánják. A szövetség célul tűzi ki, hogy a vá-
lasztások eredményeként összeülő uj törvény-
hatósági bizottságban biztositva lássa a keres-
kedelem legitim érdekeit. Evégből arra fog tö-
rekedni, hogy egyrészről hivatásos kereske-
dők megfelelő számban jussanak be a törvény-» 
hatósági bizottságba, másrészről, hogy azon 
jelölteknek személye, akikre a kereskedő osz-
tály szavazatát leadja, biztosítékot nyújtson a 
szegedi kereskedelem érdekeinek védelme szem-
pontjából. A szövetségi nagytanács utasítja az 
elnökséget, hogy az illetékes tényezőknél az itt 
kifejezésre jutott álláspont értelmében járjon 
el." 

T r i t z Béla szólt hozzá a javaslathoz és fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a kereskedők sza-
vazatukat csak olyanokra adják le. akiknek 
személye_ biztos garancia arra. hogv messzeme-
nően fogják képviselni a kereskedelem érd keit. 
A határozati iavaslatot ezután az ülés egvhan-
gulag magáévá tette. 

Utolsó tárgvként a maró nátronlúg (zslrszo-
da) árusítás szabályozása került szóbn. Ujabb 
rendelkezések megszigorít iák a zsirszóda árusi-i 
tást. A szövetség elhatározta, felkéri a kereske-
delmi kamarát és az ÖSSZPS gazdasági egvesüle-
teket. valamint az OMKfi-t, hogv a sérelmes 
intézkedéssel szemben foglaljanak állást és biz-
tosítsák a kis- és nagvkereskedelem érdekeit. 

fl somogyitelepi templom 
alapkőletételi ünnepsége 

(A Délmagyarország munkatársától) ö t hét-
tel ezelőtt kezdtek .hozzá a Somogyi-telepen a 
reviziós templom építéséhez és vasárnap ürnne-
pélyes külsőségek között tették le az uj templom 
alapkövét. Ezalkalammail szentelték fal a har-
madik uccában lévő Katofflcus Házat, ahol a 
Stefánia Szövetség csecsemőgondozóját is el-
helyezték. Az ünnepségem megjelent Raranyl 
Tibor főispán báró dr. Tunkl Tamás kíséretében, 
dr- Pálfy József Dolgármester, Körmenáy Má-
tyás országgyűlési képviselő, az egyetem, aí 
tarvényhatósági bizottság, az állaim rendőrség és 
az egyházközségek képviselői, valamint az egye-
sületek kiküldöttei-

Az ünnepség a templom előtt felállított tábori 
oltárnál kezdődött, itt 9 órakor fényes papi se-
gédlettel dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök 
misét mondott, majd saentbe&zédében a templom 
magasztos hivatásáról szólt és az összetartás, a 
megértés nagy erejéről beszélt- A szentbeszéd 
után a megyéspüspök nagyszámú kiséretével 
az épülő templomba vonult, megáldotta a 
templom alapkövét. 

Az ünnepélyes alapkőletétel után az egybe-
gyűltekhez dr. Pálfy József polgármester, a 
kiegyuir város nevében intézett beszédet- Kifej-
tette a polgármester, hogy az egyház és a vá-
ros érdeke azt kívánja, a reviziós templom 
elő 4 némuljon el minden vita és a megértés le-
gyen úrrá. A somogyitelepiek reviziós templo-
ma — mondotta — legyem büszkesége az arnya-
városnak, diszie a telepnek ós hirdesse a magyar 
igazság közelii diadalát. 

Ezzel befejeződött a templom előtti ünnepség 
és :< vendégeik a harmadik uccába mentek, a Ka-
tolikus Kör felszentelésére. Itt Mészáros Laios 
tanár üdvözölte a vendégeket, akiknek sorában 
megjelent dr- vitéz Shvoy Kálimánmé. mint a 
szeged' Stefánia Szövetség elnöknője- Dr. Mun-
tyán István táblai tanácselnök beszéde után a 
megyéspüspök felszentelte a házat, maid a ben-
ne elhelyezett csecsem őgomdozába tettek látoga-
tást a vendégek- Este a Katolikus Házban ren-
dezett társasvacsora fejezte be a somogyitele-
piek ünnepségét. 

Ma és szerdán 
grandiózus, lenyűgöző a 

Torzán ís pajtása 
o. Metró filmremek 
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