DSL'M A C Y A R O R S Z A G
Vasárnap, 1941. szeptember 14.
fölvételre lehet majd számítani, valamint arra,
hogy az orvosi karon a kultuszminisztérium engedélyezi a létszám felemelését.
Egyetemi körökben élénken foglalkoznak a
bölcsészeti és a matematikai karon tapasztalható jelenséggel, amely szerint nem lehetett
felvenni annyi hallgatót, amennyit a rendelet,
engedélyezett.. A jelenséget többféleképpen magyarázzák. Elsősorban azzal, hogy az ifjúságnak az a része, amely bizonyos halálozott öuállóságot érez magában,
a nmi viszpnvok közöli inkább választja a kereskedői és hasonló pályákat,
ahol önálló exisztenciát teremthet és ahol meg
Van az a lehetőség részére, högy ha/marosan
anyagilag is érvényesül. Ezért fordul csak másodsorban a tudományos tanulmányok felé —
hangzik ez a magyarázat —. hiszen az egyetemi
tanulmányok 4—5—6 évig tartanak és amellett
jelentős kiadással járnak. Amíg a kereskedői
pálya és az önálló exisztencia megfelelő anyagi
sikerekkel is kecsegtet, addig — mondja tovább
a magyarázat — a bölcsészeti, vagy a matematikai karra jelentkező fiatalok azzal is tisztában vannak, hogy a tanári, vagy tudományos
pálya még mindig Csak nagyon szerény cs nem
kellően dotált állásokat jelent sok évi kemény,
sokrétű, elméleti és tudományos munka Után.
Igy van azután, högy a fiatalságnak egy nagyrésze a mai viszonyok között csak másodsorban
fordul a legmagasabb képesítést nyújtó egyetemi tanulmányok félé.
Van egy másik magyarázat is. amely szerint azok a fiatalok, akik nem éreznek magukban kellő önállóságot és határozottságot, az
érettségi letétele után inkább
azonnal állási keresnek,
ahol azonnal fizetést kapnak és minden anyagi
teher nélkül biztosítva van fokozatos és folyamatos előrehaladásuk. A mai viszonyok között
— mondja ez a magyarázat — erre meg ís van
« lehetőség, hiszen a legtöbb szakmában és hivatalban
ma már lisztviselőhiánv mutatkozik,

A szegedi törvényszék Nagyváradon
6 és félévi dologházra ítélte Kolba Andrást,
a nemzetközi betörőt
(A Délmagyarórszág munkatársától) A sze- derült ki az is, hogy a Nagyváradon 1933-ban
gedi törvényszék Ung rdr.v-lanácsa Nagyvára- elkövetett betöréseiért még nem vonták felelősdon tárgyalta azt a bűnügyet, amelynek vád- ségre.
lottja Kolba András és két társa volt, akiket
Tekintettel arra, hogy Kolbát utoljára a szea szegedi törvényszék még a román megszállás gedi törvényszék utalta dologházba, a rendelideje alatt elkövetett bűncselekményekért vont kezések szerint az 1933-ban Nagyváradon elköfelelősségre. Kolba két társával még 1933-ban vetett bőncselekmények elbírálására is a szeNagyváradon több betörést . követett el. Az gedi törvényszék volt illetékes. Ezt a bűnügyet
ügyészségi fogházból megszökött és Magyar- tárgyalta két uapon keresztül Nagyváradon a
országra menekült. Kolba Szegeden telepedett szegedi törvényszék Ungváry-tanáesa. A bizole és itt is betöréses lopásokat követett el. nyítás lefolytatása után szombaton került sot
amiért akkor a szegedi törvényszék szigorított
az ítélethozatalra. A törvényszék a megrögzött
dologházra utalta. Kolba 1939-ben került felté- bűnözőt szigorított dologházba utalta, amelynek
telesen szabadlábra, ekkor kitoloncolták az or- legkisebb időtartamát hat és fél esztendőben
szágból és átadták a román hatóságoknak- Ami- állapította meg. Két társát egy-egy évi börtönbor Nagyvárad visszatért, Kolbára a fogház- büntetéssel sújtotta a törvényszék.
ban találtak rá a magyar hatóságok és ekkor
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Délmagyarorszác: legnagyobb nöi ruházati szaküzletében,
s
cégnél. Széchenyi-tér 17. Főpostával szemben.

Hat családot kilakoltattak
a Tündér-utcában
Gyermekek és bútorok az esőben

(A Délmagyarórszág munkatársától) Szomorú gúnya a sorsnak, hogy éppen most, a megszigorított lakásfelmondási tilalom idején valóságos kilakoltatási sorozat kezdődött Szegeden.
Jelentette pénteken a Délmagyarország, hogy
a Boros József-utcában az utcára tettek három
családot, mert a felmondási batáridő lejártáig
nem tudtak lakást keríteni maguknak. A háztu-

tehát a megfelelő eredménnyel érettségizett fiaMakae*
fejfáját
talság nehézség nélkül, gyorsan tud tisztviselői
állást találni. A fiatalságnak ezt a rétegét teellen legjobb
•
hát a gyorsan megnyíló állások lehetősége, fordítja el az egyetemi tanulmányoktól.
Ezekhez á' magyarázatokhoz azt is hozzá
feli fűzni, hogy ezeket a jelenségeket egyetemi
körökben bizonyos aggodalommal látják a további fejlődés szempontjából. Mindenesetre az
Kaphatö
egyedül
a tény/ hogy a szegedi egyetem európai hírű és
nemzetközi nívójú matematikai és bölcsészeti
Leinzinger^yógysiertárbn,
karára kevesebb hallgatót lehetett felvenni,
• 0c*ged-G*e«grA4«
palotában
mint amennyit az ismeretes miniszteri rendelet
lehetővé tett, élesen világítja meg ezt a semmiképpen sem örvendetes jelenséget, amely hovalajdonos azzal az indokolással mondott fel latovább tanárhiányban fog kiütközni.
kóinak, hogy építkezni akar. Az utcára került
családokat a népjóléti hivatal vette partfogásába és óvódákban helyezte el őket ideiglenesen. Jóformán még el sem simult ez a kilakoltatási bonyodalom, máris újabb kilakoltatásokat jelentettek a népjóléti hivatalnak.
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Sajátkészitményü len-selyem, damaszt
aszta] és ágygarnitursit, törülközőt és
|eo lepedővásznait, stb. Hívásra mintáit vételkötelezettség
nélkül bemutatja.
294

Legeisöbbrendü

sűrített paradicsomlé
saját üvegjébe frissen töltve kapható hétfőn,
kedden és csütörtökön kg-ként 50 filléres árban

Dalia Konzervipara

Tözérlaktanyával szemben.

M0

Szombaton délelőtt a Tündér-Utea 25. szám
alatti ház lakói kértek hatósági segítséget, mert
azzal az indokolással, hogy a ház rassz és életveszélyes a benne lakókra nézve, az utcára tették őket.

koltalásra. Vat.ga Pál, aki h'at éve lakott máfl
ezen a helyen, délben, amikor munkájából hazatért,
bútorai! az esőre kirakva találta. 9, 6,
és 3 éves gyermekével együtt.
Dr. Biacsy Béla tb. tanácsnok, a népjóléti
hivatal vezetője nyomban intézkedett a kii akol'
tátott családok elhelyezése ügyében- Kieszközölte, hogy a kilakoltatott esaládok hétfőig
visszaköltözhetnek a Tündér-utcai házba, hétfőn pedig óyódáJcban és iskolákban helyezik ©I
őket addig, amig állandó lakást kaphatnak.
Ez az újabb kilakolt atási eset Ismét sürge<
tőleg követeli, hogy a polgármester minél előMJ
éljen törvényadta jogával és vegye Igénybe a©
üresen álló lakásokat, de a város lásson hozzá
egészséges, jó lakások építéséhez.

M a g y a r polgárőrség
Nagybecskereken
Újvidék, szeptember 13. A MTI jelenti: Nagy*
becskereken a hadviselt tisztekből és katonákból magyar polgárőrség
alakult.
Újvidék, szeptember 13. A Német T I jelenti:
Pancsován, Nágybecskereken, Nagyk'ikindán ét
Törökbecsén a közönség önkéntes felajánlásából magyar, középiskolát létesítenek,

Hal család kerüli az utcára:

A horvát vasút megszüntette
a forgalmat a felkelöharcok területén

Varga Pál napszámos 3 gyermekével, .Balog
Sándor 6 gyermekével. Jakó József 5 gyermekével, továbbá Fráter Ferenc. Varga Anna és
Máté Albertné. Valamennyien egy udvari melléképületben laktak, erről az épületről már júliusban megállapították, hogy egészségtelen és
életveszélyes, a lakók egyrésze évek óta lakik
ezekben a lakásokban. Csűri Julianna háztulajdonos felmondott bérlőinek, azok azonban a
legnagyobb utánjárással sem kaptak lakást és
szombaton délelőtt 10 órakor sor került a kila-

Zágráb, szeptember 13. A horvát vasúti gazgstóság teljesen megszüntette a vasúti fotga©
mat.'a felkelöharcok színhelyén. Hivatalos közlés szerint megszűnt, a vasúti forgalom, a szer
tajevó—visegrádi
vonatnak, Boszniát és Szer?
biát összekötő hisztx/ik—usztipracsai szakaszán
ós a boszniai rasztva—Jtilecsai vonalon.
Csütörtökön érkezett Zágrábba az a 127 árvagyerek, akiknek szülei a felkelőbandákkal SÍ©
vott harcokban estek el. Áz árvákat zágrébkör'
nyéki parasztgazdáknál helyezték el.

