Varga miniszter megbeszélései Szegeden
a város időszerű kérdéseiről
'(3 "Délmagyarország munkatársától)
Póuleken délután Kifáldy Ákos dr. miniszteri tanácsos, Komlódy Jenő dr. és Kocsondy Gyula
dr. miniszteri tanácsos, illetve osztályfőnök kíséretében autón Szegedre 'érkezett Varga József dt. iparügyi miniszter, Szeged országgyűlési képviselője. A miniszter magánlátogatás
céljából utazott Szegedre, ahol Tükats Sándor
dr. főispán, Pálfy József dr. polgármester és
a tanácsnoki kar több' tagja fogadta. Varga
miniszter szegedi tartózkodását természetesen
fölhasználta igen sok olyan probléma megtár-

gyalására. amely "közvetlenül érdekli Szegedet.
A váfős vezetői ezeken a megbeszéléseken eléjetárták a megoldásra váró problémákat 8
mindazt a kérdést, amelynek megoldása tekintetében Varga József dr. iparügyi miniszter
hatékony segítsége gyors eredményhez vezethet. A megbeszélések nagyrészt a városházán
folytak. A tanácskozások befejezése után n
miniszter és kísérete szfikkörfl vacsorán vett
részt, majd a késő éjszakai órákban [visszautazott Budapestre.

Telies négykaru lesz
a szegedi ui egyetem,

a jogtudományi oktatás azonban egyelőre
szünetel

Pálfy József dr. polgármester nyilatkozata a miniszterelnöknél megtartott értekezlet eredményéről
(~A "Délmagyarország munkatársától) A szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem alapítása és működése körül megindult tárgyalások döntő szaka befejeződött. A m i n t ismeretes; Teleki P á l gróf miniszterelnök az egyetem ügyében magához kérette Tukats Sándor
dr. főispánt, Pálfy József df. polgármestert,
Tonelli Sándtír dr. ipari és kereskedelmi kamarai főtitkárt, Széchenyi István dr. kormánybiztost és KogutovoiCz Károly pFofeszszort és a velük való beható tanácskozás után
meghozta döntését- A végleges döntésre vonatkozólag Pálfy polgármester a következő nyilatkozatot adta a Délmagyarország
munkatársának;
— A" miniszterelnök u r közel kétórás megbeszélést tartott a meghívottakkal az egyetem
ügyéhen. A megbeszélésen mindvégig résztvett
Hóman Bálint kultuszminiszter ű r is. A miniszterelnök ű r ismertette az általános helyzetet és azokat a mindenekfölött állő országos
szempontokat, amelyek a kormány jelen működésének irányát megszabják és amelyeknek
minden' paTOiálís érdekét hazafias kötelességtiidássaT alá kell rendelni. Ezért a vidéki egyetemek rendezésének kérdésében ís olyan' megoldást kellett keresni, ami az adott Helyzetben
logkielégítőhh. Ilyennek tartja S kultuszminiszter ű r tervét, amellyel teljesen egyetért és
amely szerint a vitéz nagybányái Horthy "Miklós körmdnyz'ó nevét Viselő szegedi egyetem
megalapítását 'törvénybe kell 1Jctátnl. TAz új
egyelem ugyanolyan less, mini az olt hónába
'visszátérő kolozsvári Ferenc 'József-tudomány,
egyelem7 orvostudományi, 'jogtudományi, bölcsészet tudományi
és terniészéttudományí "fakultással ás a polgári iskolai, 'tanárképző nemcsak jelenlegi keretében Való meghagyásával
(jelenleg 600 hallgató). hanem a kor igényeinek megfelelő fejlődés minden alapfeltételének
biztosításával. 'Szegeden marad a gyógyszerészképzés az eddiginél fokozottabb kiterjesztéssel. 3 Ferenc 'József-'tudományegyetem illeni felszerelése a Horthy Miklós-tudományegyetem céljaira érintetlenül Szeneden marárt,
Az ín szezon hatalmas kémfilmje:
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Sajnos, a jogtudományi
oktatás az ország
helyzetének kényszerítő hatása alatt átmenetileg szünetel. A Szegeden végzettek vizsgái
és szigorlatai azonban még itt vétetnek ki.
Ugy a miniszterelnök úr, mint Hóman miniszter ű r nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy
meggyőződésük szerint a jogtudományi oktatás szünetelése a szegedi egyetemen egészen
fövTd, átmeneti jellegű lesz. Ugy a miniszterelnök űr, mint Hóman miniszter ű r megállapította és ismételten elismerte, Hogy Szeged a
legnagyobb áldozatot hozta az egyetemért és
effe 'tekintettel van és tekintettel lesz a mindenkori kormányzat. A kolozsvári tudományegyetem hazatérésével a jogtudományi kar kivételével a tanárok. szabadon
választhatnak.
Hogy átmennek Kolozsvárra, vagy Szegeden
maradnak a Horthy-egyetem tanáraiként. Végül kérte a miniszterelnök űr a város közönségét: legyem meggyőződve, hogy ugy ő, mint
a kormány, megértéssel vannak n város határ*
városi 'jellegével járó súlyUs helyzet Iránt és
a Varosnak mindenkor segítségére Tesznek.
I
— A jelenlegi helyzetet a legmagasabb országos szempontok kényszerítik Teánk, azon
változtatni nem Tehet és semmiféle gvűléssel.
vagy 'tiltakozásokkal, feliratokkal ne Is kísérletezzék senki, mert « kormány enélkül Ts
megteszi mindazt, amit a jelen körülmények
között megtehet.
A nyilatkozat mindazt a momentumot felöleli, amelyről m á r korábban hírt adtunk a
Délmagyarország hasábjain. A jogi 'fakultás
megtartását Csak a Varos ujabb áldozatával
Tehetett volna esetleg biztosítani; a tárgyalások sorári azonban' az a vélemény alakult ki.
Hogv 'tekintettel a jogi tanszak szünetelésének átmeneti jellegére? erre az ulabb áldozátfa semmi szükség nincs. A jogi kar azon
hallgatói, akik utolsó szemeszterüket hallgatják a még Szegederi lévő EerenC Jozsef-tudományegyetemenT itt Is fejezik be aZ évet. itt
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teszik le az utolsS vizsgákat, nem kell lehat
az egyetemmel együtt Kolozsvárra menniök.
Ez az intézkedés tehát nem jelent ebben az
évben Hátrányt Szegedre nézve, mert hiszen az
egyetem jogi karának hallgatói továbbra is
itt maradnak. A m i a jövő esztendőt illeti, arra. nézve támpontul szolgálhat nz a miniszterelnöki vélemény és ígéret, hogy a jogi oktatás
szüneteltetése csak átmeneti jellegű.
Az egyetemi tanárok távozása, vagy maradása — amint arról már beszámoltunk —. vasárnap dől el, amikor Hóman Bálint kultuszminiszter Szegedre utazik
és az egyetemen
megtartandó 'értekezleten beszéli meg az egyetem, professzoraival ezt a kérdést. A jogi kar
professzorai Pc5«fe távoznak,
Szegeden — Ha számítottak Ts arfa. hogy
a jogi fakultást meg lehet tartani szüneteltetés nélkül is az egyetemen — a jelenlegi helyzetben a lehető legalkalmasabb megoldásnak
tartják hivatalos körök ezt a döntést annál
is inkább, mert a miniszterelnök és a kultuszminiszter határozott és megnyugtató kijelentése szerint nincs szó a jogi kar megszüntetéséről: Hiszen a jogi kar megmarad. Csak szünetel. az egyetem tehát teljes lesz. Ez a szükségszerű áthidaló megoldás az adott körülmények között a legmegfelelőbbnek látszik Szeged társadalma tudatában van annak a parancsol)? szükségességnek, amelv ezt a döntést
eredményezte s így minden külön figyelmeztetés nélkül is higgadtan, kulturális hivatásához alkalmazkodó nyugalommal és megértéssel
yeszi tudomásul a lényeket s nem Is igyekszik
sem gyűléssel, sem tiltakozással, som felirafokkal ..kísérletezni" azirányban. högy ez a
döntés most megváltozzék. A jövő nyitva áll
Sízeo-ed elnff és Szeged bízik a jövőben-

multifenek
a kereskedelmi női iskola
fulrsnfollsádőn
(A Rélmavyarország munkatársától) A" Méreyrtitcai kereskedelmi női iskola a városnak"
nemcsak" egyik legszebb épülete, hanem egyik'
legtekintélyesebb kultúrintézménye. Különösen »
mai időkben, amikor a kormánv céltudatosan neveli caz ifiuságot a kereskedelmi és ipari pályákra, az intézet jelentősége és látogatottsága fokozatosán emelkedik". Az egyik osztályban 84 növendék szorong, de a töhhi évfolyam is mind
szinte létszám fölött van benépesítve. Szinte elkerülhetetlen most már egyes évfolyamok" mellé
párhuzamos osztályok felállítása. Ennek' azonban
akadályát képezi az a körülmény, bogy a Kereskedelmi női iskola épületében működik nz iskolaszék, valamint a városi törzskönyvi hivatal fs.
Ezek" több helyiséget foglalnak* el. éppen olvan
helyiségeket, amelyekre a kereskedelmi iskolának volna égetően szüksége.
Ebben az ügvben kérdést intéztünk Pálfv GyörgY
dr. kulturtanácsnokhoz, aki a következőket mondofta:
— Éppen az efmulf napokban személyesen
győződtem meg arról a tarthatlan állapotról,
hogv az iskolaszék és a törzskönyv? Hivatal helyiségei tulzsnToHságnt. okoznak a kereskedelmi
női iskolában. A dolgot rendezni foeitik. amikor
a rendőrségi palotai felépül, előreláthatólag e>;V
esztendő nmlva. Akkor maid az iskolaszék é< a
törzskönwi hivatal odakerül a revvedik" nsziálv
mellé, ahová tulajdonképpen mindkét hivatal
szervesen tartozik". "Addig is ugv "ondolom envhitpni a kereskedelmi iskola zsúfoltságát. henry
a törzskönwi hivatalt és az iskolaszék" írod* fát
Az idegenbe szakadt magyar leánv szerelmét, szenvedéseit mu'at'a be a nagvsikerü ma<»yar film:
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