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Nincs törvényes akadálya Shvoy altábornagy 
örökös taggá való megválasztásának 

Bárányi Tibor főispán nyilatkozata 

(A Délniagyarország munloalársálól.) Szerdán 
nyújtották át Bárányi Tibor főispánnak a dr. 
Pálfy József polgármester és 127 törvényható-
sági bizottsági tag aláírásával ellátott indítványt, 
amely vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagynak 
örökös tagságára vonatkozik. A javaslatot város-
szerte nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták. 

Bizonyos körökben mégis »aggály« merült fel, 
hogy vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy meg-
választható-e örökös tagnak. Azt hangoztatták 
ezekben a körökben, hogy csak az választható 
meg, aki maga is választó, már pedig vitéz 
Shvoy altábornagy neve az országgyűlési kép-
viselő- és községi választók névjegyzékében nem 
szerepel. A névjegyzék összeállítása idején ugyanis 
Shvoy altábornagy még aktiv katona volt és ezért 
nem vették fel a névjegyzékbe. 

Az aggályoskodókat teljesen megnyugtathatja 

azonban az a nyilatkozat, amelyet csütörtök dél-

ben Bárányi Tibor főispán adott a — Délmagyar-
orszdgnak, 

— Az aggály — mondotta a főispán — in-

dokolatlan azért, mert az 1929. cvi XXX. tc. 7. 
§-ának 4-ik bekezdése értelmében, aki a 3-ik 
bekezdésben meghatározott feltételeknek (bárhol 
bármilyen állami egyenes adót, vagy a törvény-
hatóság területén községi adói fizet) egyébként 
megfelel, azt meg lehet választani törvényható-
sági bizottsági tagnak akkor is, ha a választók 
névjegyzékébe nincs is felvéve. Ezt a felfogást 
különben jogérvényesen alátámasztja a Közigaz-
gatási Bíróságnak 1569—1931- számú elvi je-
lentőségű határozata is, amely egy konkrét eset-
ből kifolyólag ugy döntött, hogy: »községi kép-
viselőtestületi taggá oly egyén is megválasztható, 
aki sem a községi választók, sem az országgyű-
lési képviselőválasztók névjegyzékében nincs fel-
véve, ha az egyéb feltételeknek megfelel«. Fentiiek 
alapján tehát a vitéz dr. Shvoy Kálmán örökös 
taggá választásának semmi akadálya nincs, mert 
az 1929. évi XXX-ik törvénycikk 5-ik paragra-
fusának 6-ik bekezdése értelmében örökös taggá 
azt a férfit lehet megválasztani, aki bárhol tör-
vényhatósági bizottsági taggá választható, mégha 
nem is lakik a törvényhatóság területén. 

Jegyüzérek garázdálkodnak 
a filléres vonatok jegyeivel 

(A Délmagyarország munkatársáéi.) A pesti 
filléres vonatok jegyei után mindig nagy ér-
deklődés nyilvánul meg Szegeden. Ennek tulaj-
donítható, hogy a jegyüzéreik munkába léptek 
és magas felárral árusítják a 4 pengős jegyeket. 
A vasárnapi filléres vonatra, alighogy a iapokban 
a hirdetések megjelentek, elkapkodták a jegye-
ket — amint kiderült most, főleg olyinolc vá-
sároltak, akik a jegyekkel kereskednek. Az 
egyik ismert kereskedő például a menetjegy-
irodában már nem kapott jegyet, mire hirde-
tést tett közzé. Sikerült is egy jegyet szereznie 
olyan valakitől, aki más elfoglaltsága miatt el-
állott utazási szándékától. De közben bepillan-
tást nyert a jegyüzérek munkájába. Valóságos 
búcsújárás volt nála egész nap, a jegyüzérek 

(A Délmagyarország munliatársától.) A szegedi 
egyetemen már javában folynak az e'őadísok, 
azok a diákok azonban, akiket nem vettek fel az 
egyetemre, a szüleikkel együtt aggódva lesik, 
bogy a kultuszminiszter felemeli-e másodízben 
is a felvehetők létszámát. Az egyetemi tanács 
a legutóbbi ülésén ismételten kérte a kultusz-
minisztertől a létszám felemelését arra való hi-
vatkozással, hogy jól tanuló szegedi diákok is 
nagyszámban szorultak ki az egyetemről. Egy 
interpellációval kapcsolatban, mint ismeretes, a 
hétfői közgyűlés is foglalkozik az egyetemi fel-
vételek ügyével és az interpellációra adandó vá-
lasz teljessége végett a polgármester pénteken 
átír a szegedi egyetem rektorához és kimuta-
tást kér arról, hogy hány szegedi illetőségű diá-
kot utasitotlali vissza a felvételek során. Közvet-
len tárgyalások is kezdődtek a polgármester és 
az egyetemi rektor között a felvételek kérdésében. 

egymás kezébe adták a kilincset. Jegyeiket 8— 
10 pengős feláron kínálták és a kereskedő meg-
figyelhette, hogy egyiknél, másiknál 15—20 da-
rab jegy is van. 

A jegyüzéreik ellen több alkalommal is pa-
naszok hangzottak el a közönség köréből. Most 
lassanként egészen illuzóriussá válig a 4 pengős 
jegyár. Négy pengőért alig néhány száz ember-
nek sikerül jegyet váltania, — köztük a jegy-
üzéreknek is —, a többiek kénytelenek többet 
fizetni a legális árnál. A menet jegyiroda sok-
szor 10—20 darabonkint adja ki a jegyeket és 
ezzel akaratlanul is elősegíti a jegyüzérek elsza-
porodását. Kivánatos lenne, ha a rendőrség bele-
tekintene a jegyüzérek manipulációiba. 

Az egyelem tanácsa a felterjesztésen kívül maga 
is szükségesnek tartja, hogy más úton-módon 
forszírozza a létszám esetleges felemelését. Az 
egyetemi tanácsok minden évben tisztelgő láto-
gatásra szoktak megjelenni a kultuszminiszter 
előtt. Ezt az alkalmat nemcsak pusztán tisz-
telgésre kivánja felhasználni a szegedi egyelem 
tanácsa, hanem most már élőszóval és hangsúlyo-
zottan is kérni fogja a kultuszminisztert, hogy 
másodízben is emelje fel a hallgatók létszámát, 
mert igen sokan kiszorultak az egyetemről a fel-
vételre érdemesek közül. 

Dr. Kiss Albert egyetemi rektor az egyetem 
tanévnyitó ünnepségét is felhasználta arra, hogy 
a felvétel kiterjesztése érdekében interveniáljon. 
Erre az alkalomra tudvalevőleg Szegedre érke-
zett dr. Olay Ferenc miniszteri osztálytanácsos, 
a kultuszminisztérium IV. főosztályának főnöke, 
akivel a létszámemelésről hosszasabban tárgyalt 
a rektor. Dr. Kiss Albert rektor a közeli napok-
ban még külön is felutazik Budapestre, hogy 
Szily államtitkárral tárgyaljon. Szó van arról 
is, hogy az októberi közgyűlés szintén felterjesz-
tést intéz a kultuszminiszterhez és ebben kérni 
fogja, hogy a szegedi polgárok felvételre ér- , 
demes gyermekei számára feltétlenül biztosítsa-
nak helyet az egyetemen. 

Az egyetemen pénteken délelőttre több doktor-
ráavatást tűztek ki. Csütörtökön azután értesi-
tettek a doktorrá avatandókat, hogy az avatá-
sok egyelőre elmaradnak, arra csak a jövő hét 
szombatján kerül sor. Dr. Kiss Albert rektor és 
a fakultások dékánjai csütörtök délután a gyors-
sal Budapestre utaztak. Az utazásikkal kapcsolat-
ban arról beszéltek a városban, hogy pénteken 
délelőtt a rektor és a dékánok értekezleten vesz-
nek részt a kultuszminisztériumban. Értesülésünk 
szerint az egyetem tanácsa a szokásos éveleji 
tisztelgő látogatásra utaztak a kultuszminiszter-
hez. A doktoravatásokat azért kellett elhalasz-
tani, mert a kultuszminiszter csak csütörtökön 
délután értesítette az egyetemet arról, hog\ a tisz-
telgő küldöttséget pénteken délben egy órakor 
fogadja. 

Dr. Pálfy József polgármester csütörtök dél-
előtt felkereste dr. Kiss Albert rektort, hogy 
visszaadja neki látogatását. A polgármester és 
a rektor egy óra hosszáig beszélgetett. A rektor 
informálta a polgármestert az aktuális kérdé-
sekről is. 
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nem jelennek meg, kér-
jük tehát hirdetőinket, 
hogy a vasárnapi lapnak 
szánt h i r d e t é s e i k e t a 
szombati lap részére 

i l e h e t ő l e g pénteR 

d é l e l ő t t b e k ü l d e n i 9 

B o n y o d a l m a d 
egy szobrász-műterem 

körül 
(A Délmagyarország munkatársától.) T a i s z e r 

János szobrászművész már hosszú idő óta a köz-
ponti egyetem alagsorában, műteremmé átalakítóit 
pincehelyiségben dolgozik. A helyiségekért Taiszer 
nem fizetett bért, hanem szobrokat csinált az egye-
tem számára. Augusztus elsejére felmondták 3 he-
lyiségeket Taiszernek, aki azonban nem költözött ki 
onnan, mert nem volt hová mennie. Szeptember 
26 án az egyetem gazdasági hivatal újból felhívta 
Taiszer Jánost, hogy az egyetem tanácsának vég-
zése alapján a pincehelyiségekből haladék nélkül, 
de legkésőbb 8 napon belül költözködjék ki Ellen-
kező esetben kifogják a helyiségekből lakoltatni. 

Csütörtökön délben Taiszer hivei felkeresték a 
polgármestert, hogy Taiszer János érdekében kér-
jék a támogatását. Felkérték a polgármestert, in-
terveniáljon az egyetem vezetőségénél, hogy Tai-
szer János továbbra is megmaradhasson az egye-
tem épületében. Pálfy polgármester azonnal érint-
kezésbe lépett dr. K i s s Albert egyetemi rektor-
ral és kérte, hogyha egy mód van rá. hagyják mc£ 
a régi helyén Taiszer műtermét. A rektor közölte, 
hogy az egvetemnek szüksége van a pincehelyisé-
gekre, mert házmesteri lakásnak kivánja azokat 
átalakittatni és igv nem változtathatja meg a fel-
mondásra vonatkozó végzést 

Most valószínűleg a város bocsájt Taiszet ren-
delkezésére alkalmas helyiségeket. 
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Ujabb kísérletek 
az egyetemi létszám felemelése 

érdekében 
4 polgármester adatokat kér az egyetemtől, hogy hány szegedi 

folyamodót utasitottak vissza a tudománykarok 

A kultuszminiszter pénteken fogadja az egyetem tanácsát 


