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Itétszözhflsszal csökkent
a szcücdi eguetem hallgatóinak száma
A kultuszminiszter! létszámcsökkentés miatt befejeződtek a beiratások
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn
' i t le a szegedi egyetemen a beiratási határidő,
étfőig összesen 1716 hallgató iratkozott be az
egyetem különböző fakultásaira. A beiratkozottak közül joghallgató 762, orvostanhallgató 323,
bő'. •* • i _
irat:r-a,'!.u~ T _ " , 1 nolgári iskolai tanárképző főiskolán bölcsész 192, matematikus 97, az Apponyi kollégiumban bölcsész 22,
matematikus 9.
A mult tanévhez viszonyítva, a szegedi egyetem hallgatóinak létszáma jelentősen visszaesett.
Tavaly ugyanis az első félévben no86 hallgató
iratkozott be az egyetemre, az idén ellenben a
hallgatók létszáma legfeljebb
1866 lesz. A
quesfori hivatal információja szerint ugyanis még

S

mintegy másfélszázán lesznek olyanok, akik a legközelebbi napokban iratkoznak be az egyetemre,
mivel a beiratkozásra különleges okok miatt haladékot kaptak. Ezek között vannak azok a hallgatók, kik megszállt területről jönnek Szegedre.
A hallgatók létszáma a mult tanévhez képest
220-al csökkent. A csökkenés főkép a jogi és orvosi fakultásokon mutatkozik és oka az, hogy
az idén a kultuszminisztérium lényegesen mérsékelte a szegedi egyetemre felvehető hallgatók
létszámát. Másrészt az egyetemi tandíjnak 24
pengővel való felemelése is számos diákot akadályozott meg abban, hogy beiratkozzon az egyetemre.

Nvolcvanketezer pengő államsegeiqt kap
a varos a téli insegmnnkákhoz
Az inségmunka-program keretében csak földmunkát végezhetnek
a munkások
(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton tárgyalták a belügyminisztériumban Szeged
•áros inségmunka-programját. A tárgyaláson a
•áros képviseletében dr. Pálfy József polgármester és dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok Tett részt. A több mint másfélórán át tartó
tanácskozás alkalmával részletesen letárgyalták az
•Mégmunka-programot és ezután határoztak a városnak juttatandó állami hozzájárulás összegéről. A hozzájárulás összege: 82.000 pengő.
Dr. Kemenesy Tibor tanácsnok hétfőn foglalta
el ismét hivatalát és a minisztériumi tanácskozásokról m következőket mondotta:
— A dr. Fekete József miniszteri tanácsos elnftklésével megtartott miniszteriális értekezleten
száz százalekig elfogadták az inségmunka-programunkat. Az előterjesztett indokainkat is akceptálták és ennek eredménye, hogy a multévi 60
ezer pengővel szemben az idén, 1935-re
82.000 pengő állami inségsegélyt

szavazlak meg Szeged számára. Az eredménynyel meg lehetünk elégedve, így megvalósíthat-

juk programunkat abban a keretben, ahogy azt
megállapítottuk.
— Foglalkozott a minisztériumi értekezlet
az inségadó kulcsának
megállapításával is. Tekintettel a város nehéz
pénzügyi helyzetére, az inségadó kulcsa ugyanaz
marad, mint tavaly volt. Engedélyezte a minisztérium az inségadó kivetését is, erre még ebben
a hónapban sor kerül, a városi adóhivatalbam
már meg is kezdődtek az előkészületek.
— Szóbakerült az inségmunkáknál
dolgoró
szakiparosoknak a szakmájukban való foglalkoztatása is. Az értekezlet nem járult hozzá ehhez,
mert épj»en a szegedi kereskedelmi és iparkamara üt fel annakidején az ellen, hogy a város
az íniségmunkák keretében szakmunkákat is végeztessen. így a munkanélküli szakmunkások is csak
a földmunkáknál kaphatnak majd inségmunkát.
A 82 ezer pengős államsegély első részletét:
30.000 pengőt november első felében utalja ki
a belügyminisztérium. Ugyanekkor sor kerül az
inségmunka megindítására is.

Egy hét múlva sorsolják ki
a választott városatyák felét
A vlrllls városatyák választásának ídópontfát az októberi
lés tűzi ki
(A Délmagyarország munkatársától.) A jövő
héten, hétfőn délben tartja ülését az igazolóválasztmány és ekkor kerül sor a 36 választott
törvényhatósági bizottsági tag kisorsolására is.
Eredetileg ugy volt, hogy a sorsolást már csütörtökön megtartják, de technikai okok miatt erre
csupán október 8-án kerülhet sor. A sorsolásra
nézve a főjegyzői hivatal már megtett minden
előkészületet.
A választás időpontját még nem lehet kitűzni,
mivel a virilisek névjegyzéke még nem emelkedett jogerőre. A névjegyzék ellen 8 panasz érkezett be, ezt az igazoló-választmány felterjesztette a közigazgatási bírósághoz és ahogy onnan
megérkezik a döntés, azonnal kitűzik a virilis
választást is. A választást a közgyűlés írja ki,
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közgyű-

valószuni, hogy az októberi közgyűlés foglalkozhatik ezzel, mert a törvényes rendelkezések
értelmében a felterjesztett panaszok ügyében már
döntenie kell a közigazgatási bíróságnak.

A fiafal szegediek
szervezkedése a törvényhatósági választásokra
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap
délelőtt a törvényhatósági választásokra való előkészületekről tárgyaltak az ipartestületben. Ezen
az értekezleten az úgynevezett »fiatal szegediek«
jöttek össze, akik elhatározták, hogy a közelgő
választásokon szintén felveszik a haroot. Az ér-
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tekezleten a következők szólaltak fel: dr. UtU
nyadi János, dr. Cserzy Mihály, dr. Kersch I-V
renc, Faludi Sándor, dr Gyuris István, Tukác%
Ferenc, Pleskó András, Ugi Géza, dr. Szögi Géza1.
Kövecs József, vitéz Varga József és dr. IlalásA
Károly.
^
Elhatározták a felszólalások után, hogy a csata-í
terv kidolgozása végett szükebbkörü bizottságot
küldenek ki és most már állandó i>ermímenciá-4
ban lesznek.

Mai arajaniatunk
ÉLELMISZEREK:
1 kg óvári sajt
-.98
Fél kg blokk sajt
—.54
10 deka paprikás kolbász
—.26
10 deka K Ó K U S Z csemege
—.18
IIAZTARTASI CIKKEK:
Kockás papir abrosz 12 drb papír szalvétával
—.28
300 drb 30x30 fehér damaszt papírszalvéta
—.88
Nyeles tejforraló, vagy rántotta sütő,
pirosra zománcozva
—38
Kávéőrlő faszekrényes
P 2.28
ÍRÓSZEREK:
1 üveg antracén tinta
—10
1 üveg töltőtoll tinta
—.28
3 drb fekete irón
—.24
21 drb irótoll
—24
DIVATÁRUK:
Divat mintás pullower
P 3.88
1 pár müselymezett fiu zokni
—.48
3 drb szines női zsebkendő
—98
Csikós műselyem női ernyő
P 6.28
K É R J E fiSZI ÁRJEGYZÉKÜNKET!
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Járdaköltségek
a Vásárhelyi-suqáruton
Dr. Delire János indilyánya
(A Délmagyarország munkatársától.) Többiz-.
ben foglalkozott már a Délmatjyarország azzal a
lehetetlen helyzettel, amelybe a Vásárhelyi-su*
gárut háztulajdonosai jutottak. A háztulajdonosok ellen a város végrehajtási eljárást indított
az aszfaltjárda, a csatorna és a kocsibejáró épi-*
tési költségeiért. Dr. Dettre János törvényható-*.
sági bizottsági tag most indítványt nyújtott be
ebben az ügyben a legközelebbi közgyűlés napi-,
rendjére. Indítványában többek között
ezeket
mondja:
— Az aszfaltjárdát a város az érdekelt háztulajdonosok megkérdezése nélkül, de a ház tulaj-*
donosok terhére készíttette el abban az időben,
amikor a házak értéke magasan a mai érték
felett állott ós amikor a házak jövedelmezősége
kellő fedezetet nyújtott a háztulajdonosokra hárított járdaköltségekre. Ezek a járdaköltségek a
mai anyagiakhoz, a mai munkabérekhez, de legelsősorban a mai ingatlanértékhez viszonyítva,
példátlanul magasak s a Vásárhelyi-sugáruti házak ma a járdával együtt sokkal kisebb értéké
képviselnek, mint amilyen áron aszfaltjárdák nélkül értékesíthetők lettek volna négy-öt évvel ezelőtt. A háztulajdonosok a házak jövedelméből
ezt a közterhet sem megfizetni, sem törleszteni
nem képesek, ennek a tehernek viselés® rájuk
nézve gazdaságilag lehetetlenné vált.
Az indítvány szerint, ha az érdekelt háztulajdonosok sokkal kedvezőbb viszonyok között nem
tudtak eleget tenni kötelezettségüknek,
akkot
kétségtelen, hogy annak ma még kevésbé tudnak
megfelelni.
Dr. Dettre János ezért azt indítványozza, utasítsa a közgyűlés a polgármestert, hogy a Vásárhelyi-sugáruti háztulajdonosokkal a
követelés
részleges leírásával s méltányos fizetési határidő
engedélyezésével létesítsen az aszfaltjárdák költségeinek viselése kérdésében megállapodást a méltányosság szellemében és a végrehajtási eljárást
függessze fel.

szőnyeglonalak és minták l e r a k a t a a
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Kézimunkaboltban, Szeged, Kárász ucca 3. sz.
l Manus cikkek folyamatos utánvásárlását az eredeti árakon bizlositia.

