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Azz olvasó rovata 
Közlekedés az Aigner-lelepre — 

élei vészeli, el 

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Engedjék meg, 
hogy szives figyelmüket felhívjam arra a szin-
te vandál állapotra, amelyben az Aigner-tele-
pi, Gyula-telepi és a távolabb lakó emberek-
nek van része. Hónapok óta az u j müut készí-
tése miatt a rókusi átjáró-istenkisértés. A pá-
lyaudvaron meg van tiltva az átjárás, hivat-
kozva arra, hogy a vonat alá kerülhet valaki, 
különösen az esti gyér világítás mellett. Ezzel 
>z*.mben rászorították a közönséget 3 kilómé-
teres kerülőre, hepe-hupás, bokáig érő poros 
utakon a villamostelepet megkerülve — ugyan-
csak a vasúti sineken keresztül kell vergődni, 
fereketlen sötétben. Elég hozzá, hogy az özön-
víz előtti rossz utakon megcsuszon valaki, 
vagy későn vegye észre a vonatot. Ezer em-
ber kapaszkodik fel a hepe-hupás gátoldalon, 
bukdácsolva-botorkálva, a munka miatt min-
dig alakuló kő, homok és földdombok között, 
hogy megkezdődjön a gát másik oldalán a „le-
ereszkedés." Ismétlem: istenkísértés, különösen 
este, minden fény, minden lámpa, minden vi-
lágosság és ut nélkül a ki- vagy bejárás. Azt a 
sok szitkot, amelyet ott hall az ember, borza-
lom végighallgatni. Mig valaki a gátról a mű-
útra. vagy vissza ér, az a szó teljes értelmében 
kiizzad a tornától és a kíntól. Képzelje el a 
tekintetes Szerkesztőség mi lesz ott, ha meg-
kezdődnek az esőzések! Nevetséges, hogy az 
Aigner-telep a műúttól cca másfél _ kilométer-
re kezdődik, ezzel szemben oda nincs sehol-
sem átjárás, holott a szatymazi uton átvezet-
ve egy rendes ut megváltás volna a telep és 
környékének lakosaira. 

Az egész telep és környéke a kultura és tech-
nika abszolút hiányát mutatja. Ha a villamos-
vasút műhelyét kerüli meg az ember, porban, 
sárban, gödrökön és dombokon keresztül élel-
veszélves aa nt, ha meg a Csongrádi-sugárut 
felé kerül az ember, pocsolya, szemét, trágya-
domb, szántóföldek és feneketlen sötétben 
vasúti sineken keresztül emberéletet kisértő 
csapások vezetnek oda. Nevetséges és csodálat-
ra méltó dolog, hogy egy egyetemmel büszkél-
kedő város nem látja meg a másfél kilométer-
re fekvő ezer és ezer szintén becsületes roboto-
ló szegedi polgár veritékes küzdelmét. 

Tisztelettel; D. M. tisztviselő. 

Kétévi fenyházra ítélték 
a sikkasztó postaaltisztet 

(A Délmagyarország mimkatársától.) Mé-
s z á r o s György postaaltiszt Szentesen telje-
sített szolgálatot. Többizben panasz érkezett 
abból a körzetből, ahol működött, hogy a pos-
tai küldeményeket a címzettek megdézsmálva 
kapják meg. Hol a levelekből, hol a csoma-
gokból hiányzott valami. Gyanús lett az al-
tiszt, megfigyelték és kiderült, hogy Mészáros 
György volt az, aki minden alkalommal meg-
dézsmálgatta a postai küldeményeket. Amikor 
állásától felfüggesztették, Csabára utazott, ahol 
azután lopásokra adta a fejét. Bövid idő alatt 
5 rendbeli kerékpárlopást követett el, dé az-
után elfogták és kedden a szegedi törvényszék 
ugy a hivatali sikkasztások, mint a lopások 
miatt felelősségre vonta. Mészáros György be-
ismerte a vádbeli bűncselekményekkel és azzal 
védekezett, hogy kevés volt a fizetése, sok 
adóssága volt, különben is súlyos betegségben 
szenvedett és igy gyógykezeltetésére fordította 
a megszerzett összegeket. A biróság több tanút 
hallgatott ki, majd Ítéletet hozott, amelyben 
bűnösnek mondotta ki a volt postaaltisztet és 
ezért 2 esztendei fegyházra ítélte. A biróság sú-
lyosbító körülménynek tekintette, hogy meg-
előzőleg már két izben büntetve volt. Az Íté-
let jogerős. 

Építkezési kölcsönt 
kaphatnak bankösszoköttetésiink révén azon építtetők 
akiknek az építkezéshez nincs mepf teliosen a szüksé 
ges t5ke Minden fajta tégla és cserép kiváló minfi-
sépben a legolcsóbb árak mei'ett. Kivá ó járdaté^ia is 
kapható KRRTftS7-,TIÍ0LA0VAR. Csereoes-sor. 

egyetem hallgatóinak 
létszáma: 1851 

76.000 pengő tandíjai fizettek be eddig a diákok 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemen nemrégen zárták le véglegesen 
a felvételeket. Az 1935--36-ik tanév első fél-
évére összesen 1851 hallgató iratkozott be, ta-
valy 2023 volt a hallgatók száma. A csökkenés 
172. Az egyes fakultásokon az idén a követke-
ző volt a hallgatók létszáma: 

jogi kar 857 
orvosi kar 338 
bölcsész kar 137 
mathematikai kar 150 
Apponyi kollégiumi bölcsész 22 
Apponyi kollégiumi mathematika 11 
Polgári iskolai tanárképző bölcsész 235 
Polgári isk. tanárképző mathem. 101 

összesen 1851 

A legnagyobb csökkenés a jogi karon mutat-
kozik, több, mint százzal csökkent a hallga-
tók száma, az orvosi karon szintén jelentős a 
visszaesés. Érdekes, hogy a hallgatók nagyré-

sze eleget tett a tandíjfizetési kötelezettségé-
nek, ezideig tandi jakból 76.000 pengőt fizettek 
be az egyetem questori hivatalának pénztárá-
ba. A tandijmentességi kérelmeket az egyes 
fakultások most bírálják el, a gazdasági vi-
szonyok súlyosságára jellemző, hogy a tandíj-
mentességet kérők száma rendkivül emelke-
dett az idei tanévben. 

A kereskedelmi miniszter rendelete folytán 
az egyetemi és főiskolai hallgatók utazási ked-
vezményénél ujitást vezettek be október köze-
pétől kezdve. Eddig azok a vidéki diákok, akik 
haza akartak utazni, vasúti igazolványért fo-
lyamodtak. Most a vidéki egyetemi és főisko-
lai hallgatók a nevükre kiállított, fényképes 
utazási igazolványt kapnak már a tanév ele-
jén és ez féláru jegy váltására jogosit. Vala-
mennyi vidéki diák kaphat ilyen féláru uta-
zási igazolványt, de a questori hivatalnak kell 
előzetesen igazolnia, hogy az illető diáknak a 
hozzátartozói tényleg vidéken laknak. 
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Telefon bé-tisia tervek 
a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
ros jövő évi költségvetése — mint ismeretes 
—, először a pénzügyi bizottság retortáján 
meni keresztül. A pénzügyi bizottság azzal a 
sziklaszilárd elhatározással kezdte meg mun-
káját, hogy a községi pótadó kulcsát leszállít-
ja az idei nivóra. A bizottság ebben egyetértett 
dr. P á 1 f y József polgármesterrel, aki maga 
is tisztában volt azzal, hogy a számvevői ter-
vezetben föltüntetett 94 százalékos pótadóval 
nem állhat a közgyűlés elé. A szándék valóra 
vált. sikerült a költségvetéstervezetet ugy át-
dolgozni, hogy a közgyűlés már nem is gon-
dolhat magasabb pótadóra, mint 68 százalé-
kosra. Ezt az eredményt természetesen csak a 
kiadási tételek alapos csökkentésével és a be-
vételi tételek még alaposabb emelésével ér-
hette el a pénzügyi bizottság. Hogy azután mi 
lesz ennek az átalakítási munkának a-végered-
ménye, azt először a közgyűlés, másodszor a 
belügyiminiszter és harmadszor a gyakoriali 
élet mutatja majd meg. 

A redukált tételek között szerepel az a 24 000 
pengős kiadás, amelyet a számvevőség tele-
fonköltségek cimén és az elmúlt esztendők 
alatt szerzeit tapasztalatok alapján illesztett a 
javaslatába. A városnak eddig évente 24.000 
pengőbe került Bell találmánya. Ennyit be-
szélgettek el a telefonnal felszerelt városi hiva- I 

lalok és intézmények egymásközt és „Interur-
bán." A pénzügyi bizottság soknak talál la az 
összeget, négyezer pengőt törölt belőle, telefon-
költségekre csak húszezer pengőt hagyott meg 
a költségvetésben és azt javasolta, hogy a pol-
gármester keresse meg a költségek csökkenté-
sének a módját. 

Ez a keresési munka már meg is kezdődött. 
Kedden délelőtt a postaigazgatóság egyik ve-
zetője jelent meg a városházán és sokáig tár-
gyalt a kérdésről S c u l t é t y Sándor főszám-
vevővel. A postaigazgató megígérte, hogy rész-
letes tervezetet dolgoztat ki a takarékossági 
szempontok érvényesítése céljából. A megoldás 
valószínűleg az lesz, hogy több telefonállo-
mást megszüntetnek, többet egyesítenek, iker-
állomásokká alakítanak át, bevezetik talán a 
soros kapcsolás rendszerét is, csökkentik a fő-
állomások és szaporítják a mellékállomások 
számát, végül, de nem utolsó sorban szigorú 
polgármesteri intelmet kapnak a hivatalok, 
hogy a telefont csak a legszükségesebb esetek-
ben használják, mert minden egyes beszélgetés 
pénzbe kerül. 
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