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Székely Isíván Gózon Gvula Előadások kezdete 5,7,9 órakor. 

U Mákot utasítottak vissza 
a togi karon, 
35-őí ai orvosi karon 

Számos jeles diák nem tanulhat a szegedi egyetemen 

A hídról 
a Tiszába ugrott 

egy 15 éves 
cukrászinas 

„Azért akartam meghalni, mert 
rosszul bántak velem" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
reggel 9 óraikor egy halálraszállt. 15 éves kis-
fiú indult el a Tisza felé, hogy a vizbe ölje ma-
gát. A gyerek, Hegediis Pál az egyik cukrász-
mesternél dolgozott- Szerdán reggel nagyon el-
keseredett és azért indáit a halálba. Biciklin 
sietett a hid felé. Felhajtott a hidra és az ujsze-
gedá oldal közelében megállott. Gépét odatá-
masztotta a korláthoz, néhány pillanatig tétová-
zott, többször nekiindult, majd visszalépett, az-
után hirtelen átvetette magát a korláton. Nagy 
loocsaitás hallattszott. a fiu pillanatok alatt el-
merült. 

Ebben az időben elég sokan jártak a hidon. 
Látták, hogy a fiu felmászik a korlátra, de ter-
vének keresztülvitelében nem tudták megaka-
dályozni. Az ugrásra figyelmesek lettek a Fészek 
Klub házában, a klub csónakmestere azonnal 
csónakba ugrott és a fuldokló gyerek után eve-
zett. A kis Hegedűs Pál többiben felbukkant a 
vizből, majd uiból elmerült. Valahányszor fel-
vetette a viz, kezével kétségbeesetten kapáló-
zott, de újból elmerült. A csőnakim ester teljes 
erejéveJ evezett- Sikeralt is idejében a fuldokló 
gyerek közelébe érnie éppen akkor, amikor új-
ból — talán utoljára — felvetette a viz- Meg-
ragadta a gyereket, beemelte a csónakba és a 
klubházba vitte. Kihivták a mentőket, azok az-
után autóba emelték és bevitték a mentőállo-
másra A siró, didergő gyereket megszállot-
ták. Egyélb baja. minthogy megfázott és átázott, 
nem történt szerencsére-

A kis Hegedűs Pált a rendőrségen kihallgat-
ták. 

— Miért akartad megölni magad? — kérdez-
ték. 

A gyerek sírva mondotta el, hogy szolgálati 
helyén rosszul bántak vele. szerdán reggel meg-
pofozták, ezért szánta rá magát az öngyilkosság-
ra. Megígérte azonban, hogy letesz öngyilkos-
sági szándékáról. Hazavitték családjához. 

• , , » 
Késdobás 

az Msónyomás-soron 
Kél barálnő véres verekedése 

(A Délmagyanorszdg munkatársától.) Két nő 
késes verekedése ügyében nyomoz a rendőrség. 
Kovács Erzsébet 33 éves házvezetőnő, aki a 
Liszt-ucca 4. szám alatt lakik, tegnap este fel-
kereste régi ismerősét, az Alsóayomás-sor 60. 
szám alatt lakó Frank Erzsébetet. A két nő előbb 
beszélgetett, majd valami miatt veszekedés kez-
dődött közöttük- A nők egymásnak estek. A ve-
rekedés során Frank Erzsébet felkapott egy 
kést és azt körülbelül két méter távolságból Ko-
vács Erzsébet felé dobta. A kés hegyével repült 
előre- Kovács Erzsébetnek nem volt ideje ki-
térni, a penge gyomrába fúródott. Kovács Erzsé-
bet eszméletlenül esett össze. Értesítették a 
mentőket, akik a sebesült nőt beszállították a 
közkórházba- Megállapították, hogv a kés súlyos 
sebet ejtett rajta- A rendőrség a nyomozást 
megindította, kihallgatta Frank Erzsébetet, aki 
önvédelemmel védekezik. 

1*1«. esi l ó r ióhön utoljára 

Tarian is pallósa 
J B E U ' Í R O S I H O Z í-bnn 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Is-
meretes előzmények után a szegedi egyetemen 
szerdán döntöttek a pótfelvételekről. A jelent-
kezők közül 

a jogi karon hetven, az orvosi ka-
ron harmincöt diákot utasítottak 

vissza, 

mivel a pótlólag alig tiz százalékkal felemelt lét-
szám is betelt. Értesülésünk szerint az elutasi-
tottaknak husz-huszonöt százaléka szegedi, il-
letve szegedkörnyéki és 

számos köztük az eminens tanuló. 

Azok neveit, akiket nem vettek fel az egyetemre, 
a dékáni hivatalok hirdető tábláján ki szokták 
függeszteni. A felvételt kérvényező diákok kö-
rében azt várták, hogy szerda délben megjelenik 
a névsor- A rektor rendeletére azonban 

egyelőre nem közlik az elutasítot-
tak névsorát, 

mert az egyetem vezetősége még mindig bizik 
abban, hogy a kultuszkormány még felemeli a 
hallgatók létszámát- Az egyetem tanácsa leg-
közelebbi ülésén foglalkozik a létszámemelés 
kérdésével és 

ismételten felterjesztést intéz a 
kultuszminiszterhez, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az úgy-
nevezett modernizálási rendelet értelmében — 
mint ismeretes — mindazok, akik tataroztat-
ják házaikat, a modernizálásra elköltött pénzük 
hatvan százalékát visszakapják adóban. A ren-
delet megáliapitja a tatarozási költségek alsó 
határát, kimondva, hogy csak abban az esetben 
jár költségvisszatérités. ha a modernizálási költ-
ségeik meghaladják a bérházak évi bérjövedel-
mének 15, a magánházak évi bérjövedelmének 
30 százaiéikát. ha pedig egyes lakásokat alakit-
tat át a háztulajdonos, akkor a költségnek meg 
kell haladnia a lakás köbméterszámának két és 
félszeresét-

A szegedi kereskedelmi és iparkamara felis-
merte a rendelet jelentőségét, tisztában volt az-
zal, hogy az intézkedés nagy kedvezményt biz-
tosit a tataroztató háztulajdonosoknak és a 
kedvezmény mincl alaposabb kihasználása so-
kat enyhíthet a munkanélküliségen, amely az 
utóbbi időben katasztrofálissá vált különösen az 
építőiparban- A kamara ezért 

széleskörű mozgalmat indított, 
hogy a kedvezmény igénybevétele érdekében 

hogy emelje fel az első évre felvehető diákok 
számát- A törvényhatóság szeptemberi közgyű-
lésén interpelláció és indítvány formájában is 
szóváteszik az egyetemi felvételek ügyét. Előre-
látható, hogy a törvényhatósági bizottság is 
feliratot intéz a kormányhoz, hogy a létszám 
megfelelő emelésével tegye lehetővé, hogy vala-
mennyi jól tanuló szegedi diák bejuthasson az 
egyetemre. 

Szerda délig 677en iratkoztak be a különböző 
évfolyamokra. Ez még mindig meglehetősen ke-
vés, tavaly ilyenkor már 1100 volt a beiratko-
zott hallgatók száma. Dr- Kiss Albert Lajos, 
egyetemi tanácsos, a questori hivatal vezetője 
közölte, hogy 

az idei tanévben előreláthatólag je-
lentősen csökken a szegedi egyetem 

hallgatóinak létszáma. 

Ennek egyik okát abban látják, hogy a felvehető 
diákok számát, az eddigi évekhez viszonyítva, 
negyven százalékkal alacsonyabban állapította 
meg a minisztérium. másrészt pedig a tandíjnak 
24 pengővel való felemélése is sok diákot meg-
akadályoz abban, hogy beiratkozzék az egye-
temre. A legutóbbi tanévbem 2100 hallgatója 
vodt a szegedi egyetemnek, a beiratkozások ed-
digi tempójából azonban arra lehet következtet-
ni, hogy a hallgatók létszáma az 1934—35-ös 
tanévben jóval a kétezren alul marad. 

miinél hathatósabb propagandát végezhessen a 
háztulajdonosok körében. Körzeti ülésekre hív-
ták össze a háztulajdonosokat, akik előtt rész-
letesen ismertették a rendelet nyújtotta lehető-
ségeket. A propaganda következtében a szegedi 
háztulajdonosok egymásután jelentkeztek beje-
lentéseikkel a mérnöki hivatalban és azután 
megkezdték a munkát, mert a rendelet szerint 
adóvisszatérités csak azoknak jár- akik a tata-
rozási munkálatokat december végéig befejezik. 

A modernizálási akció eredményei iránt a 
mérnöki hivatalban érdeklődtünk. Az a tisztvi-
selő. aki az ügyeket kezeli, válaszképen rán: 
tátott a mellette lévő hatalmas asztalra, amely 
roskadozott a sorba rakott akták tömege alatt-

— Ez a rengeteg akta mind a tataroztató 
háztulajdonosok beadványa — mondotta —, le-
het, vagy 

háromszáz. 

Megtudtuk azt is. hogy a folyamatban lévő 
tatarozások között van néhány jelentékenyebb 
munka is. A legnagyobb a Milkc-ház külső és 
beilső átalakítása volt. amelynek kőlUáts» meg-

Egpiillió pengd értékű 
tatarozási és modernizálási munkát 

folytatnak Szegeden 
A modernizálási rendelet kedvezményét csak — a város 

nem vette igénybe 


