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„Az egyetem súlyos vesztesége 
az évről-évre tartó lecsökkentéi" 

„Nem lehel a nagvmuKu kolozsvári-szegedi egyetemet 
egy nivóra állítani a másik két vidéki egyetemmel" 

Dr. Ditrói Gábor lelépő rektor testvéri egyetértésre, bé-
kés tudományos munkára és elmélyülésre tiivla lel az 
ifjúságot az egyetem szerdai tanévmegnyitó ünnepségén 

— Dr. Erdélyi László székfoglalója 

(A Délmagyar ország munkatársától) Szer- . rektori láncot és átadta az utana következő 
dán délben tartották meg a,z egyetem aulájá- ! rektornak, dr. Erdélyi László bölcseszprofesz-
ban az idei tanév ünnepélyes megnyitó ünnep- — " c" j '"qL ' 
ségót nagyszámú közönség jelenlétében. A kul-
tuszminisztert dr. Molnár Albert miniszteri 

osztálytanácsos képviselte, megjelent az ün-
nepségen dr. Glattfelder Gyula csanádi püs-
pök, dr. Nagyszombathy Miksa altábornagv-
vegyesdandárparancsnok, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát dr. Schmidt Henrik professzor 
képviselte, az igazságügyi hatóságokat dr. 
Láng-Miticzky Ernő táblai elnök, a várost dr. 
Tóth]Béla polgármestérhelyettes, a Tanárkép-
ző Főiskolát dr. Ábrahám Ambrus, jelen volt 
dr. Szepessy Aladár pénzügyigazgató. Kisparti 
János tankerületi főigazgató, dr. Buócz Béla 
rendőrfőkapitányhelyettee és sokan mások. 

Dr. Ditrói Gábor mult évi rektor üdvözölte 
a Hiszekegy elhangzása után a megjelenteket. 
A lelépő tanács teljes diszben foglalt helyet a 
tanácsi asztalnál, mögöttük foglaltak helvet 
az uj tanács tagjai. Dr. Diltrói Gábor az üd-
vözlés után részletesen beszámolt 

az egyetem mult esztendei törté-
netéről, 

mindenekelőtt a veszteségeket emiitette meg, 
amelyek az egyetemet fájdalmasan érintették. 
A halottak: dr. Bibó István könwtárigaz-
gató, dr. Poór Ferenc professzor, Berzeviczy 
Albert, az egyetem díszdoktora, Szádeczky 
Kardos Lajoe 06 Ferenc, dr. Joó Endre. 

— De vesztesége az egyetemnek — folytatta 
ai lelépő rektor — 

az az évről-évre történő csökkenés. 
amelyet az egyetemet fenntartó ál-
lam kényszerit az egyetemre. A 
felvehető hallgatók száma minden 
évben csökken, már a mult eszten-
dei létszám is messze alatta mar 
radt a réginek, idén pedig ismét 
csökkentették a felvételeket. Ezt is 
méltán fel lehet sorolni a veszte-

séglistán. 

Kijelentette a. rektor, hogv nem. lehet a naav-
multu kolozsvári egyetemet, amely az ország 
második városában. Szegeden, kapott hajlé-
kot, egy nivóra állítani a másik két vidéki 
egyetemmel és ugyanolyan elbánásban részesí-
teni. 

Dr. Ditrói Gábor szavait általános tapssal 
fogadta az aula közönsége. A lelépő rektor ez-
után a gyarapodásokról számolt be. Megemlé-
kezett két uj tanszékről a bölcsészeti karon: 
az olasz ós a magyar történeti tanszékről, az 
uj tanári kinevezésekről, a mult esztendei épít-
kezésekről, a füvészkert szépségeiről, az egye-
temi könyvtár növekedéséről, a tanári kar kül-
földi munkásságáról és nemzetközi sikereiről, 
az egyetem mult esztendei diszdoktorairól, Kiss 
Albert é6 Polner Ödön professzorok kormány-
zói kitüntetéséről. Végezetül az ifjúsághoz for-
dulva beszólt az egyetemet érintő világnézeti 
harcokról és 

testvéri egyetértésre, békés tudo-
mányos munkára és elmélyülésre 

buzdította a diákságot. 

Ezután következett a hivatalok átadása. 
Dr. Ditrói Gábor levette nyakából a díszes 

szórnak a következő szavak kíséretében: 

— Kérem Méltóságodat, hogy a kincseket 
híven őrizze meg. 

A mult évi dékánok is átadták hivatali ál-
lásukat jelképező láncaikat utódaiknak és ez-
zel jogaiba iktatták 

az uj egyetemi tanácsot. 

Dr. Erdélyi László rektor megköszönte a bi-

zalmat, majd megtartotta székfoglaló előadá-
sát a magyar művelődéstörténeti tanszékről. 
Ennek a tanszéknek az uj rektor az előadója, 
székfoglalójában a tanszék keretében végezett, 
tudományos kutatásairól és azok eredményéről 
számolt be élvezetes előadásban, általános fi-
gyelem közepette. Székfoglaló előadása teio-
jeztével néhány szót intézett az ifjúsághoz 
és az isteni és a hazafias erények szorgalma-
zására hívta fel őket. 

A tanévnyitó ünnepség a Himnusz elénelklé-
sével ért véget. 

Szerdán reggel minden felekezet templomá-
ban istentisztelet volt az évnvitás alkalmá-
ból. A fogadalmi templomban dr. Raskó Sán-
dor apátplébános celebrált szentmisét és dr. 
Mester János egyetemi tanár mondott szent-
beszédet. 

— Sorsdöntő napokat ól most Európa — mon-
dotta többek között —, ezért hallatta szavát 
az elmúlt napokban a világtörténelem kilátó-
tornyáról a keresztény nemzetek atyja Fel-
hívta a világ figvelmét arra, hogv két követ-
kezetes tábor áll egymással szemben: Isten 
mellett és Isten ellen. Látva ezeket a mozgal-
makat — folytatta beszédét —, lejárt jelszó-
nak érezzük a: tudományt a tudomány kedvé-
ért elvét. Ezért nagyjelentőségű, hogv szaba-
dosság helyett leszűrt igazságokat hirdetnek-« 
a katedráról, vagy pedig tudományos ponyvát. 

noguan ho|f|dk végre 
a zárolt paprikahészlcíek u| minősítését 

Még nem lehel megállapítani a szerdáig bejelenteti készletek 
mennyiségét 

(A Délmagyarország munkaitársától.) A 
paprikarendelet értelmében — mint ismeretes 
— szerdán járt le a paprikamennyisógek kőte-
lező bejelentésének határideje. A rendelet sze-
rint a készleteket a Hangyánál kellett bejelen-
teni, hogy a vegykisérleti állomás az újonnan 
kiadott minősítési rendelet alapján elvégezhes-
se az újraminősítés munkáját. 

Szerdán érdeklődtünk a Hangya szegedi pap-
rikakirendeltségénél, hogv mekkora készletet je-
lentettek be. Közölték, hogy errevonatkozólag 
egyelőre még megközelítő adatok sem állanak 
rendelkezésre, mert az érdekeltek készleteiket 
vagy közvetlenül a budapesti központnak jelen-
tették be, vagy a szegedi kirendeltségnek, sőt 
sok bejelentés érkezett a szegedi vegykisérleti 
állomáshoz is. Minden bejelentést a budapesti 
központhoz továbbítottak, mert az adatok ad-

minisztratív feldolgozását a központ végzi. 
Ez a munka pedig — tekintettel a rengeteg 
apró tételre — hetekig eltarthat. 

Érdeklődtünk az iránt is, hogy a bejelen-
tett készletek átminősítése milyen módon fog 
megtörténni. A következő választ kaptuk: 

— A minősítés a helyszínen történik. A 
vegykisérleti állomás közegei a beváltó szerv 
jelentése alapján kiszállnak a helyszínre, meg-
vizsgálják a készletet és elvégzik a minősítés 
munkáját. Ez természetesen csak olyan helye-
ken történhetik meg, ahol nagyobb készletek 
vannak. A többezer apró készlet átminősítése 
fizikai lehetetlenség lenne, ezért erre nem is 
kerül sor, de nincs is rá szükség, mert a sok 
viszontelárusitó kiskereskedőnél szinte csak 
dekás készletek vannak. 

MEGAKAD A HOSOK KAPUJA EPITESE, 
meri nincs kiutalványozott fedezel az iparos-* 

munkák költségeire 
A polgármester táviratban kérte az összeg sürgős kiutalását 

Sötétebb tónusra festik át az épület vakolatát 

Belvárosi Mozi Ma és mindonnnp 

a bemutatón óriási sikert aratott 
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Széchenyi Moil Csütörtökön és pénteken 

Vigyázz ha főn a szerelem 
JEAN HARLOW éB Vlt.UAM POVEL. 5, 7, 9 | 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-
nítói internátus építkezési munkálatainak foly-
tonosságát veszedelem fenyegeti. Az történt, 
hogy a kultuszminiszter által kiutalt eredeti 
összeg elfogyott és ebben a pillanatban nincs 
kiutalványozott fedezet az épület belsejében 
folyó iparos-munkálatok költségeire. 

A fedezet elvileg tulajdonképen megvan, 
mert hiszen annakidején még Klebelsberg Kunó 

i jelölte ki a tanítói alap terhére, de az alap 
készpénzvagvonát kölcsönvették más célokra 
és igv gyakorlati nehézségei vannak a kiuta-
lásnak. Dr. Pálfv József polgármester, aki a 
mult héten Budapesten járt. Pogány Móriccal, 
a tanítói internátus tervező-művészével együtt 
felkereste az ügyben Ilóman Bálint kultuszmi-
nisztert és tájékoztatta a helyzetről, arra 
kérte, hogy sürgősen utaltassa, ki az éüüet be-

fejezéséhez szükséges összeget, mert különben 
a munka megakad és nem fejezhetik be októ-
berig, már pedig október második felére mái-
ki is tűzték a Hősök Kapuja felavatási ünnepé-
lyét. A kultuszminiszter megígérte, hogy in-
tézkedni fog, az intézkedés azonban még nem 
történt meg. 

Szerdán Szegedre érkezett Pogány Móric 
és közölte a polgármesterrel, hogy a fedezet-
hiány most már megakasztja a munkát. A pol-
gármester azonnal táviratozott Ottó László-
nak, a kultuszminiszter titkárának és igv kér-
te meg. hogy interveniáljon a miniszternél és 
eszközölje ki a szükséges összegek sürgős ki 
utalását. 

A déli órákban helyszíni szemle volt az épít-
kezésnél, hogy megállapítsák a vakolat színit. 
Már régebben elhatározták ugyanis, hogy az 


