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A Ferenc JózseMuáomáiiycígyeíeiB 
tanszékeinek száma csak öllel több, 
mint volt ötvennégy évvel ezelőtt 
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Érdekes adatok az egyetem uj évkönyvében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Most je-

lért 11103 a szegedi Ferenc József-Tudományegye-

tem vaskó;; évkönyve, mely az 1934—35. és az 

1935—30-os tanévek adatait tartalmazza, érdekes 

összeállításban. Az egyetemi tanács megbízásából 

dr Csckey István egyetemi tanár állította össze 

az évkönyvet, amelyen meglátszik a gondos mun-

ka. Az első oldalon a könyv foglalkozik a Fe-

renc József-Tudományegyetem múltjával. Az első 

kolozsvári egyetemet Báthory István fejedelem 

és lengyel király alapította a Vilnában 1581-ben 

kiadott oklevelével. Ennek a később megszűnt 

főiskolának a helyébe Máriu Terézia 1771-ben 

ujabb egyetemet alapított. 

A mostani egyetem alapjait az 1872-ben kelt 

királyi elhatározás vetette meg. Az egyetem ala-

pító javaslatot Tre/ort Ágoston kultuszminiszter 

1872 szeptember 17-én nyújtotta be az országgyű-

lésnek. A király szeptember 29-én nevezte ki az 

első tanárokat, összesen 35-öt. Az év végéig még 

fit tanárt neveztek ki az egyetemhez, a követke-

ző évben pedig ujabb két tanszéket töltöttek be. 

Az alapítás első évében tehát 12 tanszéke volt az 
egyetemnek. 

Az egyetem második szakasza tragikusan in-

dult, mert 1919-ben ősi székhelyéről menekülnie 

kellett Budapesten helyezték el ekkor ideiglene-

sen, majd Szegedre került meghívás folytán a 

Ferenc József-Tudományegyetem. Az első nem-

zetgyűlés 1921 május 29-én fogadta cl a törvény-

javaslatot, mely szerint a Ferenc József-Tudo-

mányegyetem ideiglenesen Szegeden nyer elhe-

lyezést 

Az egyetem Szegeden újjáépült és az évek so-

rán felépülhettek az egyetemi épületek is. Az 

egyetem legmagasabb fejlődését az 1931—32. tan-

évben érte el, amikor is 62 tanszéke volt, a jogi 

és államtudományi karon 16, az orvosi 16, a böl-

csészet nyelv és történettudományi 18, a mate-

matikai és természettudományi karon pedig 12 

volt a tanszékek száma. 

A visszafejlődésnek külön fejezetet szentel az 

évkönyv, amelyben a következőket olvashatjuk er-

ről: 

— A gazdasági válság nemcsuk megakadályoz-

ta az egyetem továbbfejlődését, hanem megindí-
totta a visszafejlesztés folyamatát is. Az 1932—33. 

évi költségvetéssel kapcsolatban a kormány elha-

tározta a tanszékek számának apasztdsát: a jogi 

karon üresen álló egyházjogi, osztályjogi és bün-

tető-perjogi, valamint a matematikai karon meg-

üresedő gyakorlati fizikai tanszékeket megszün-

tette; a továbbiakra nézve pedig kimondotta a 

tanszékek számának fokozatos csökkentését oly-

módon, hogy a jogi karon 13, az orvosin 15, a 

bölcsészetin 13, a matematikai karon pedig 12 

tanszék maradjon. 

Az 1931—35. évi költségvetés alapján a jogi 

karon már csak 11, az orvosin 14, a bölcsészetin 

13, a matematikain pedig 9 tanszék maradt. 

Ilyenformán a jogi karon kevesebb most a tan-
szék, mint az egifetem alapításakor volt. A négy 
kar 47 tanszéke csak öttel löbb az 1872-ben fel-
állított tanszékek számánál. 

M SCerxó-légpálya 

A hallgatók létszámával is foglalkozik az év-

könyv. Szegeden a hallgatóság létszáma 1921-ben 

1007 volt, de tiz év múlva, 1931—32. tanévben 

már 2163 hallgató iratkozott be a szegedi egye-

temre és ezzel majdnem elérte azt a számot, 

amelyet Kolozsvárott, a háborút megelőző év-

ben mutatott. 1032-től kezdve azonban az újon-
nan felvehető hallgatók száma fokozatosan apadt 
és legutóbb már 1800 körül volt. 

A terjedelmes évkönyv foglalkozik á taná-

rokkal, a különböző egyetemi bizottságok össze-

állításával és a diáijóléti intézményekkel, végül 

közli a hallgatók névsorát is. 
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+ Ó v j a egészségét ! + 

GEORGEITE EHIRA 
hártyavékonyságu hővezető különlegesség. EZT 
VEGYE! Sohasem fog mást használni. Kapható 
minden gyógyszer'ár, drogéria és illatszertárban. 

Ciano a milícia tábornoka 
Róma, január 9. Ciano gróf külügyminisztert 

rendkívüli érdemei elismerésed a fasiszta mi-
lícia tábornokává nevezték ki. 

Mapesf, Rákóczi ul 
50.4 zongorateremben 
[ Gzsébet körút sarok] Kittinö zongorák 

KÜSZ pengős itóvi reszieiekben is. 

Óriási hóvibar Amerikában 
Newyork, január 9. A középnyugati álla-

mokban olyan heves hóvihar dühöng, ami-

lyenre már 50 év óta nem volt példa. A hóvi-

harnak eddig 11 halálos áldozata van. Az 

anyagi kár is többmillió dollárra rug. 

székeskipSaSan 
isi kanoiíokiai 

Szombathely, január 9. A székeskáptalanhoz 

szombaton megérkezett a jápai bulla az uj ka 1 io-

nok i kinevezésekről. A két üresedésben volt ka-

uonoki sstallumra Pintér József rábakovácsi plé-

bános, Varga János szombathelyi szemináriumi 

tanárt nevezték ki. A pápai bulla még két 1b. ka-

nonoki kinevezést tartalmaz: tb. kanokokok lettek 

Gyöngyössy Ferenc körmendi és Major Gyula 

pákai esperesek. Az üresedésben lévő nagyprépostit 

stüllumba WaUner Jzósef kanonok keriilt. 

500.000 métermázsa 
tepperlt aiMunk el 
Németországnak 

Budapest, január 9. Amikor ősszel nyilvános-
tágra jutott, hogy a kukoricából 12 millió méter-
mázsával nagyobb a termés, általában az vo't a 
vélemény, hogy a takarmánycikkekben lényeges 
olcsóbbodás áll be és hogy a nagyobb tengeri-
termés révén rentábilissá válik a hizlalás is. 
Ehelyett az következett be az utóbbi hetekben, 
hogy a buza és rozs drágulásával kapcsolat!*aii 
a tengeri ára is lényegesen emelkedni kezdett. 
Különösen az utóbbi időben volt nagy hossz-
mozgalom, amit löbb körülmény idézett elő. In-
tőbbek között, hogy a dunántnli hizlaló telep.v. 
nagymennyiségű tengerit vásároltak és prompt 
vételekkel igyokeztedk nagy sertésáfományuka; 
ellátni. Keresték ezenkivül a tengerit a fo-
gyasztási szövetkezetek is, mert sok háztar!ás ál 
litott be sertést és ezek a szövetkezeteikben vásá-
roltak be kisebb tételeikben a napi, vagy heti 
szükségleteket. 

Fokozta a szilárdságot és a tengeri iránti ke-
resletet, hogy Németországban, mint jelentettük 
500 ezer mé'ermázsa tengerit adtak el, aminek 
következtében nemcsak a hizlaldák, szövetkezetek, 
hanem az exportőrök vásárlása is emelték a ku-
korica árakat. 

K piacon azt haugoitatják, hory a most lekö-
tött ötsmizor méiaiiu-sáu kívül további kuko-
rica kivitelt na » ejabad mcf<aiaűdni> mart a 
további export a hus és zsír drágulását vonhatja 
m*j?a után. 

Bizonytalanság 
a faeiiátás terén 

Budapest, január 9. Mar hnóapek ota folyik 
a harc a faforgaíom újból való szabá'yozása kö-
rül. A Faforga'mi Rt. koncessziója lejárt és az 
erdőbirtokos érdekeltség uj megoldásra nézve tett 
a kormánynak javaslatot. 

Kezdetben ugy látszott, hogy az erdőbirtoko-
sok érdekeltsége kapja meg a koncessziót, utóbb 
azonban aggályok merüllek fel illetékes helyen 
a monopóliumszerű mego'dá? körül s ezért ezt az 
ajánlatot elutasította a kormány. IVfost azutáni 
semmifele megoldás nincsen. 

A régóta húzódó bizonytalanság'miatt a helyzet 
teljesen zavarossá vált a faelalás terén. Sem a 
termelő, sem a fogyasztó, sem a Icereskxk'emt 
semmiféle akciót nem mer kezdeményezni, mert 
nem tudhatja, hogy a közeli hónapokban mi'ven 
változások következl >etnek be. Ezt a bizonytalan-
ságot természetesen a f ogyasztó sínyli meg, amely 
az állapotok rendezetlensége következtében egyre 
magasabb árakat, kénytelen fizetni. Érthetetlen 

ez a huza-vona, amely a fali érdes rendezése körül 
érvényesül. 
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V SZEGEDI METEOROLOGIAI OB 

SZERVATÓRIUM jelenti Szegeden n 
liőmérő legmagasabb állása 4.0, a lég-
ii lacsonyabb —0.8 C. A barométer 
adata null fokra és tengerszintre re-
dukálva regiéi 770.fi. estr 771.1 mm. A 
levegő páratartalma reggel S5, délben 
(55 százalék. A szél iránya északnyu-
gati, erőssége Í5 

A Meteorolofi-iaj Intézet jelenti este 
10 órakor, ipöJÓSLAT: Gyengébb 
légáramlás, szárai tdö, az éjjeli fagy 
toVább erősödik, a nappali hőmérsék-
let alisr változik. 


