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Jelentékenyen lecsökkent a szegedi 
egyetem hallgatóinak száma 

Csütörtökig 1368 hallgató iratkozott be — Legnagyobb a csök-
kenés a jogi karon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken, szeptember utolsó napján, hivatalosan 
befejeződnek a szegedi egyetemen a beirat-
kozások. Október elsején már csak akkor 
iratkozhatnak be az elkésett hallgatók, ha 
késésüket igazolják és az utólagos beirat-
kozáshoz az igazolás elfogadásával engedélyt 
kapnak. A beiratkozások eredménye már ki-
alakult, mert nem valószínű, hogy az utolsó 
napop nagyobbszámu jelentkezések legyenek. 
Az egyetemen szerzett értesülésünk szerint a 
beiratkozott hallgatók száma az idén lénye-
gesen kisebb, mint a mult év elején volt 
Csütörtökön délig mindössze 1368 hallgató 
iratkozott be. 

Az egyetem kvesztori hivatala még nem 
állította össze a beiratkozott hallgatók sta-
tisztikai kimutatását és igv egyelőre nem le-
het tudni, hogy az egyes fakultásokon meny-
nyi lesz a hallgatók száma, annyi azonban 

máris megállapitató, hogy a legnagyobb vjsz-
szaesés a jog- és államtudományi fakultáson 
mutatkozik. A jogi pálya után — ebből a 
visszaesésből következtetve — nagyon lecsök-
kent az érdeklődés. A beiratkozások számának 
csökkenését az egyetem főleg a mai bizony-
talan és rendkívüli viszonyokkal magyaráz-
zák. Sok egyetemi hallgatónak kellett fegy-
vergyakorlatra bevonulnia és igy a legtöbben 
azért sem iratkoztak be, mert attól tartottak, 
hogy « félévet nem hallgathatják le és igy 
elvesztik a beiratkozási dijon kivül a tan-
dijat is. 

Az egyetemi hatórág természetesen méltá-
nyolja a rendkívüli helyzetet és éppen ezért 
nem ragaszkodik szigorúan a terminusokhoz. 
A rektor ugy rendelkezett, hogy október el-
sején, szombaton és harmadikán, hétfőn 
még külön engedély és igazolás nélkül ís be-
iratkozhatnak a jelentkezők. 

7-én kisgyűlés, 
8-án közgyűlés 

(A Délmagyarország munkatársától). Dr. 
vitéz I m e c s György főispán csütörtökön 
délben fölkereste hivatalában dr. Pálfy Jó-
zsef polgármestert, akivel közel két óráig 
tanácskozott a város aktuális ügyeiről. Ezen 
a megbeszélésen szóba került a szeptemberi 
kisgyűlés cs az őszi közgyűlés összehívásá-
nak a kérdése is. Eredetileg ugy volt, hogy 
a közgyűlést szeptember utolsó napjaiban 
hívják össze és a kisgyűlés is rendes időben 
tartja meg szeptemberi ülését, de a közbe-
jött világesemények és a feszültség miatt 
mindkét testület ülését elhalasztották. 

A csütörtöki megbeszélés eredményeké-
pen a főispán most ugy határozott, hogy a 
kisgyülést október hetedikére, a jövő hét 
péntekjére, a közgyűlést pedig nyolcadikára, 

szombatra hivja össze. A kisgyűlés a rendes 
szeptemberi napirendjén kivül előkészíti az 
őszi közgyűlés tárgysorozatát is. A közeyü-
Iésnek a jövő évi költségvetésen kivül rend-
kívüli, fontosabb tárgyalnivalójn egyelőre 
nem lesz, de azért valószínű, hogy a költ-
ségvetési vita két-három napig eltart. A 
polgármester ugyan kijelentette munkatár-

sunk előtt, hogy nem számit hosszabb költ-
ségvetési vitára, de soha sem lehet teljes 
precizitással előre megjósolni, hogy milyen 
hosszú lesz a vita, mert ez rendszerint a 
tárgyalás során alakul ki. Lehet azért, hogy 
a nemzetközi politika szenzációi annyira el-
terelik a város költségvetéséről a figyelmet, 
hogy egész röviden végez majd vele a köz-
gyűlés. 

Számos kihágást clfárásl Indítanak 
ü szerdái légvédelmi gyakorlat alán 

Sokan nem függönyözfék el teljesen lakásaikat, köny-
nyeimüen járkállak az uccán és nem bizonyult meg-
felelőnek az uccók elsűiéliíése sem — A legközelebbi 
gyakorlalnál teljesen kikapcsolják a villanyáramot 

(A Délmagyarország munkatársától. Pén-
teken délután öt órakor ül össze a légvédelmi 
gyakorlatokat rendező és irányító bizottság, 
hogy leszűrje a sandái gyakorlat tapasztala-
tait és megállapítsa a legsürgősebb tenni-
valókat. Az "eddigi megállapítások szerint 
a szerdai kísérlet alkalmával sok hiba tör-
tént, a legnagyobb zavart a közönség egy-
részének nem'örődömsége okozta. Sokan egy-
szerűen nem vették komolyan a légvédelmi 
gyakorlatot és tessék-lássék hajtották végre a 
gyakorlat idejére elrendelt intézkedéseket. 

Dr- Katona István tanácsnok, a szerdai 
gyakorlat egyik vezetője, a következőket mon-
dotta: 

— Nagyon sokan zavartalanul járkáltak az 
elsötétített uccákon a riadó ulán is. Ezek kö-
zül mintegy huszonötöt igazoltattak a rend-
őrök és "megtették ellenük a feUelentést. Most 
valamennyi ellen kihágási eljárás indul. Ki-
bágási eljárás indul azok ellen is, akik nem 
füsgönvözték el kellőképpen lakásaik abla-
kait. Nagyon sokan vannak' ilyenek is. De. 
még többen azok. akik csak az ucca feJé füg-
gönvözték el ahlakaikat, de az udvar felé 
nem. Az uccán cirkáló rendőrök ezekről ter-
mészetesen nem vehettek tudomást, dc azok, 

akik a fogadalmi templom tornyából figyel-
ték a várost és jól látták, hogy mennyire vilá-
gítanak az egyes udvarok. 

— Nem bizonyult kielégítőnek az uccák cl-
sötéíitése. A magasból jól látszott a vátos, 
látszottak az uccák is, mert az útkereszteződé-
seket megvilágító kisfényu lámpák fénye is 
tulerösnek bizonyult. A szakértők megálla-

pítása szerint részben a közönség nemtörő-
dömsége, részben az erős fények miatt az el-
sötitést eredményesen a villanyáram teljes 
kikapcsolásával lehetne csak megoldani. A 
legközelebbi clsöti'ési gyakorlatot minden 
valószínűség szerint már igy rendezzük meg. 

— Megállapítottuk azt is, hogy nem rjég 
intenzív a riasztás sem. Az elektromos'*ajtásu 
sziréna hangját a város távolabbi részeiben 
nem lehetett jól hallani és nem érvényesült a 
harangkongatás sem, valószínűleg azért, mert 
a harangozok nem tudták félreverni a ha-
rangokat. A s áros máris rendelt még _ két 
elektromos szirénát, az egyiket az alsóvárosi, 
a másikat a felsővárosi templom tornyában 
szereljük fel. A légvédelmi gyakorlatnál köz-
reműködő segédosztagok kifogástalanul cs 

lelkiismeretesen végezték munkájukat. 

MINDEN IDŐK legnagyobb filmescuiénye! 
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Biefensthal gigantikus lilmjo 
jövő héten a Belvárosiban! 

A szegedi diákság 
élete 

l y a diákvédő iroda jelentésében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

gedi egyetem két csöndesen, de annál áldásosab-

ban miiködő intézménye most adta ki együttes be-

számolóját. Az egyik a Diákjóléti cs Diákvédő 

Iroda, a másik a Menza Académica Publica, a két 

intézmény oélja, hogy szoros összemüködésben 

enyhítse az egyetemi polgárok szociális bajait. 

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke dr, 

P o l n e r Ödön egyetemi tanár, az iroda tizenötö-

dik jelenlésében kiemeli, hogy a diákvédelmi in-

tézmények alapítása, terén a szegedi egyetemé a 

kezdeményezés dicsősége, a többi egyetemek csak 

ennek nyomán állítottak fel hasonló irodákat. Az 

iroda működésének képe a számok tükrében im-

pozánsan bontakozik ki: 

Tizenöt év alatt csaknem tizenkétezer diáknali 

juttatott körülbelül hatszázezer pengő segélyt 9 

tette ezt olyan körülmények közöli, amikor — az 

állandósuló gazdasági válság következtében — a 

bevétel évről-évre csökkent. Működésének első 

évében az iroda bevétele 76.000 pengő volt, utolsó 

évében pedig csak 37.600, tehát az előbbinek még 

a fele sem. Dr. Buday Árpádnak, az iroda nemrég 

elhunyt elnökének — mondja -a jelentés —, a diák-

segélyezs terén kipróbált erői azonban c nehéz 

viszonyok között is meg tudták találni a helyes 

utat és a leolvadt összegekből a segélyezéseket 

bölcsen és igazságosan tudta elosztani. 

A mult évi egyenlegre áttérve, a jelentés 40.203 

pengő bevételről számol be, amelyből 37.597 pen-

gőt fordítottak segélyezésre. A hevétől legnagyobb) 

télele az ..adományok" képezik, összesen 11200 

pengőt. Az adományozók között első helyen szere-

pel a kultuszminisztérium, dc jelentős összegek 

folytak be az ifjúsági járulékokból, a visszafize-

tett kölcsönökből és egyéb bevételekből is. 

A segélyezés terén az iroda kiterjeszkedett aa 

ifjúságnak úgyszólván minden szükségletére: élel-

mezési, lakbér, ruházati, tan- cs vizsgadíj, tan-

könyvbeszerzési, gyógykezelési és utazási segély, 

valamint kamatmentes kölcsön szerepelnek a ki-

mutatásban tekintélyes összegekkel. 

A segélyezések végleges segélyek, vagy köl-

csönök alakjában történtek. A kölcsönök ismé.í 

kétfélék voltak. Feltételesek és feltétlenek. Aa 

előbbieket addigi jó tanulmányi eredményeié 

alapján vizsga- és szigorlati dijakra kapták a se-

gélyezettek azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 

vizsga, vagy szigorlat sikerül, a kölcsön a vizs-

ga eredményének arányában egészben, vagy rész-

ben végleges segéllyé alakul át. Az utolsó tanév-

ben az ilyen feltételesen adott 5897 pengő köl-

csönből 3310 pengő alakult át segéllyé, 2587 pengő 

maradt a vizsgázó által visszafizetendő. 

Nagy gondot okoz az irodának, hogy nz évek-

kel ezelőtt kiadott kölcsönöket, — amelyek a meg-

rsappant bevételek miatt most fontos bevételi for-

rások lennének, — behajtsa. 

A jelentés ezután felsorolva az egyéb segélye-

zési módokat, mint a tankönyv- és ingyen beteg-

ápolási segély, — az iroda munkájában résztve-

vőknek mondott köszönettel végződik. 

R H E t M A , 

köszvény, csuz, isebias, izületi fájdalmait) 

g y ó g y í t t a s s a Budapesten a 

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
tlkoholos t ö r k ö l y f ü r d ő i é b e n -

VII., Dohány u. 44. Orvosi felagyele t 

Olcsó patisálé árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 

C o n t í n e n t á l s z é l l ó b a n . 

Ismertetőt küldünk.. 


