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Bizonytalanság 
a paprikakereskedelem korul 
Ki árulhat paprikát, ki nagykereskedő és ki számit kiske-
reskedőnek — 4 kereskedők a várostól kérik a homályos 

helyzet tisztázását 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi paprikakereskedők érdekes beadványt 
intéztek a város hatóságához. Beadványukban 
hivatkoznak arra, hogy az érvénvbeléptetett 
paprikarendelet értelmében a paprikaértéke6Í-
tés lebonyolításával megbízott szerv, a Han-
gva. csak a nagykereskedőknek adhat ki vi" 
szonteladás céljából paprikát, a kiskereskedők 
szükségletüket a nagykereskedőknél szerezhe-
tik be. A rendelet azonban nem határozza meg. 
hogy ki a nagykereskedő és kit kell paprika-
kereskedőnek tekinteni. Igv ezen a téren a leg-
nagyobb bizonytalanság uralkodik. A szege-
di paprikanagvkereekedők azt kérik a város 
hatóságától, hogy felirattilag kérje a kérdés 
sürgős tisztázását a kereskedelmi miniszter-

től 
A paprika kereskedők egyúttal közlik azt 

Í6, hogv megítélésük szerint kit kell nagyke-
reskedőnek tekinteni. Elsősorban azt, aki ki-
zárólag paprikakereskedéssel foglalkozik, vagv 
üzletének legfontosabb ága a paprika. Nagy-
kereskedő azután az. aki az árut eddig köz-
vetlenül a termelőktől szerezte be. A többiek, 
tehát azok a füszerkereskedők is, akik foglal-
koztak eddig is paprikakereskedelemmel, kis-
kereskedőknek tekintendők. 

A város hatósága, dr. Tóth Béla polgár 
mesterhelvettestől nvert értesülésünk szerint a 
paprikakereskedők beadványát pártoló javas-
lattal terjeszti fel a kereskedelmi miniszterhez, 
akitől a kérdés sürgős elbírálását kéri. 

Helyzetjelentés 
a szegedi egyetem frontjáról 
Csökkent a jelentkező diákok száma, csökkent a felve-
hető hallgatók száma, — a pótfelvételek ugye még el-
intézetlen 

Dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata az egyetem prob-
lémáiról, a megszűnő katedrákról, a felvételekről és az 
u| anatómiai intézetről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az is-
kolaév kezdet« erősen megváltoztatta Szegei kül-
ső képét. A nyári csönd megszűnt, a reggeli és a 
déli órákban vidám diákcsoportok vonulnak vé-
gig az uccákon, a vadonatúj diáksapkák fényes cí-
merpajzsa csak ugy ragyog a bujkáló napfényben. 

Megelevenedett az Alma Mater tájéka is. Az 
egyetemi polgárok első része már megérkezett 
Szegedre, megteltek az egyetemi kollégiumok és a 
diakszobák, az egyetem központi épületének főbe-
járatánál felállították toborzó asztalaikat a kü-
lönböző egyetemi alakulatok. A beiratkozások iz-
galmain nagyjából tulkeriiltek már azok, akii- a 
mait évben is hallgatói voltak az egyetemnek, 
akiknek nem kellett végigizgulniok a fölvételi ké-
relmek sorsának kialakulását és azok is, akifc be-
lefértek az idén még szűkebbre szabott keretekbe. 
l>e a kvesztura még mindig dolgozik, mert foly-
nak a pótbeiratások és mert az engedélyezett lét-
számot még sem az egyes karok, sem a fölvételért 
folyamodók nem tekintik véglegesnek. 

Az intézetekben pedig serényen dolgoznak 

az uf félév 

előkészítésén. A professzorok legnagyobb része 
szintén visszaérkezett már nyári szabadságáról, 
hogy szeptember 21. után megkezdhesse előadá-
sait. 

A tanévnyitás előtt a Délmagyarország mun-
katársa felkereste hivatalában dr. Erdélyi Lász-
ló professzort, az egyetem rektorát, aki nagy 
szeretettel ós lelkesen beszél az uj tanév kilá-
tásairól, az ifjúságról és 

az egyelem problémáiról. 

— Nagv örömömre szolgál — mondotta —, 
hogv az idén rendes időben kezdhetjük meg a 
tanévet,. Az egyetem mult évi tanácsa határozta 
el, hogv az idén korábban kezdünk és ennek a 
határozatnak a végrehajtásával elérjük azt, 
hogy a Ferenc József Tudományegyetem Sze-
gedre helyezése óta még soha ilyen korán nem 
kezdte a tanévet, mint. az idén. Ennek igen 
nagy jelentősége van, mert legalább nyugodtan 
dolgozhatja fel a tanári kar is. az ifjúság is az 
idei anyagot. 

Elmondotta a. rektor, hogy az egyetem taná-
csa nagy gonddal tanulmányozza az ifjúság 
szociális helyzetét és mindent elkövet, hogv a 
ezegénysorsu hallgatók helyzetén enyhítsen. 

A tandí jkedvezmények lehetőségeit 
a legszélső határokig ki fogiák me-
nteni, a hallgatóság tandi ¡terhei-
nek mintegy harminchárom száza-
lékát engedik el ebben a félévben. 

A tandíjkedvezmények megadásánál a döntő 
szempont a hallgató anyagi helyzete és tanul-
mányi eredménye. Azt a két szempontot már 
az újonnan beiratkozó hallgatóknál is honorál-
ja az egyetem. 

— Elhatározott szándékunk — folytatta a 
rektor —, hogv 

az idén megoldjuk az anatómiai 
intézet kérdését. 

— A mai helvzet. amelv eléggé ismeretes a 
nyilvánosság előtt is, megítélésünk szerint 
nem tartható fenn tovább. Lehetetlen, hogy az 
egyetemnek ez az annyira fontos intézete olyan 
körülmények között dolgozzon tovább, mint 
ahogyan eddig kellett dolgoznia. Ez az elhelye-
zés nem méltó az egyetemhez, de nem méltó 
ahhoz a rendeltetéshez sem, amelyet az anató-
miai intézet betölt. 

Ezután 

a fölvételekről, az uf létszám 

kialakulásáról beszél a rektor. Megállapitha-
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tó, hogy a felvehátő hallgatók számát erősen 
csökkentette a kultuszkormány, az egve6 ka-
rok idejekorán előterjesztést tettek a létszám 
felemelésére. Javaslataik nem maradtak ered-
ménytelenek, a miniszter pótlólag engedélye-
zett még néhány százalékot, mivel azonban 

az nj keret is túlságosan szük a je-
lentkezések arányához képest, 

ujabb kérvények mentek fel a kultuszminiszter 
hez. A helyzet különben 

az egyes karokon 

igv alakult : 
A jogtudományi karon 195 uj hallgató jelent-

kezett felvételre. Az eredetileg engedélyezett 
lfcszám 100 volt. a kar kérelmére ezt 150-re , 
emelték, a kar legutóbb további husz felvétel 
engedélyezését kérte. A mult évben 176 volt a* 
első félévre beiratkozott hallgatók száma. 

Az orvoskaron a mult évben eredetileg 40 
volt az engedélyezett létszám. Ezt felemelték 
később ötvenre, majd hatvanra, Az idén eredeti-
leg 30-ban állapították meg a felvehető hall-
gatók számát, tehát a tavalyi létszám felében. 
A kar felirt a létszám emeléséért, a kérdés még 
elintézetlen. Az orvoskarra az idén 110 felvételi 
kérvényt nyújtottak be. 

A bölcsészeti, karon a mult évben 53 jelent-
kező közül ötvenet vehetett fel a kar. Az enge-
délyezett létszám tulajdonképen 35 volt, de 15 
hallgatót régi jogon irtak be. Az idén az en-
gedélyezett létszám csak 30. erre 41 volt a je-
lentkező. Valamennyit felvették, a létszámfe-
lettieket régi jogon. 

A természettudományi karon a mult évben 
45 uj hallgató jelentkezett, az engedélyezett 
létszám 40 volt. de a kar csak 35-öt vett fel. 
a többit különböző okok miatt kellett vissza-
utasítania. Az idén a jelentkezők száma 38. 
engedélyeztek 30 felvételt, felvettek véglegesen 
28-at, feltételesen négvet. A gyógyszerészeten 
a mult évben 51 volt a jelentkezők száma, az 
engedélyeztek, de csak 16 jelentkezőt vettek 
száma 27 volt, az idén 31 jelentkezett, 30-at 
engedélyeztek, de csak y6 jelentkezőt vettek 
fel, A visszautasítottak nem feleltek meg a 
felvételi feltételeknek. 

A jelentkezők száma majd minden karon 

kisebb-naqyobb visszaesést 

mutat. Ezt a tünetet érdekes okokkal magva-
rázza Erdélyi László rektor. 

— Most kerülnek az egyetemre azok — mon-
dotta —, akik a háború utolsó éveiben születtek. A 
születések száma abban az időben éppen a hábo-
rú« esztendők következtében igen erős visszaesést 
mutatott. F.r. érezhető volt nyolc évvel ezelőtt is, 
amikor a mai tizennyolcévesek a középiskoláiba 
kerültek és érezhető ma is. De a jelentkezők szá-
mának csökkenése összefügg más okokkal is. fő-
képen azzal, hogy a tudományos pályák egyre ki-
sebb erővel csábítják a fiatalságot, hiszen egyre 
kisebb lehetőséget jelentenek, biztosítanak az el-
helyezkedésre. A szülők ma nagyon megfontolják, 
érdemes-e feláldozni azt a sok pénzt, amibe ac 
egyetemi tanulmányok kerülnek, ilyen áldatlan, re-
ménytelen viszonyok kőzött. 

— A felvételi kérelmek elbírálásánál — foly-
tatta a rektor — 

elsősorban a szegedi jelent-
kezőket 

vették fel a tudománykarok. Ugv tudom, hogv 
minden szegedi jelentkező bejuthatott az egye-
temre, ha az előirt feltételeknek megfelelt. A 
vidéki jelentkezőknél elsősorban az érettségi bi-
zonyítvány fokozata szerint bírálták ¿sgh karok 
a kérelmeket. 

A rektor közlése szerint az idén ujabb leépí-
tés veszedelme nem fenyegeti az egyetemet, a 
költségvetés keretei a régiek maradtak. 

azok a katedrák szűnnek meg, 
amely éknek megszüntetését már 

évekkel ezelőtt elhatározták, 

de még nem következett be a természetes meg-
üresedós. Ha ez bekövetkezik az idén. akkor az 
igv megüresedő katedrák betöltésére nem ke-
rül sor. A katedrák megállapított normállét-
száma nem változik. 

Végül elmondotta még Erdélvi rektor, hogv 
az idén uj jelvényt kap az egyetem. 

—Azt a jelvényt, amelyre a doctorandusok 


