Csütörtök, 1940. x. 17.
A Jogikar búcsúja
Irta: Buza László dr., a Ferenc Józseftudományegyetem jogi fakultásának dékánja
A dékáni szék, ha a mai búcsú ülés ütán élFagyom, egyelőre üresen marad. Ez a magyarázata., bogy a jog. és államtudSniányi kar déykánjáuak külön mondanivalója is van.
\ hazatérő egyelem távozó professzorainak
telkét ma két érzés hatja át: az egyik a mélységes hála Szeged szabad királyi város hatóid iga cs közönsége iránt, azért a meleg megér,
lésért, mellyel befogadták a menekült egyetemet cs boldog otthont nyújtottak neki. A másik
a válás állal okozott fájdalom• Nálunk, a jogés államtudományi kar tagjainál ez a fájdalom
annál nagyobb, mert tudjuk, högy itteni munkánknak közvetlen folytatása nem leszA búcsúzás nehéz órájában keresnünk kell a
megnyugtató momentumokat! Szeged úgy él a
nemzet köztudatában, mint a csodálatos megújhodás városa. Szeged dicsőségesen ú j és szebb
életre támadt az árvíz pusztítása után. Innen
indult ki 21 év előtt a nemzeti megújhodás
ígj're nagyobb és fényesebb diadalokat ülő
mozgalma, önként kínálkozik a párhuzam a
város sörsa és a nemzet élete közt.
A szegcdi egyetem ideiglenes Psonkaságájoak
•s szimbolikus jelentősége van. Egyelőre csonka lesz a Horthy Miklós dicsőséges nevét vise\ő szegedi tudományegyetem, mert hiszen még
mindig csonka maga a Szentkorona teste is.
Szegeden a megújhodásnak bámulatos erői
dolgoznak- Ezt mi tudjuk legjobban, a Ferenc
József-tudományegyetem professzorai. Szeged
egy mindenéből kifosztott, menekült egyetemet
fogadott be s ez az egyetem itt egészen rövid
idő alatt hatalmas virágzásnak iudult. H a
visszagondolunk az egyetem budai életére a
Szegényház-utcában, mikor egyetemünk puszta
léte is bizonytalan volt, meg kell állapítanunk,
bogy Szegeden csoda történt a menekült egyetemmel. Azok a kipróbált egyetem fejlesztő
erők, amelyek ezt a csodát létrehozták, nem
hagyhatják sokáig Csonkán Szeged ú j egyetemét sem. Hogy Szeged a Horthy Miklós-tndomáuyegyctem törvénybe iktatása után visszakapja a jog- és államtudományi karát és megnyissa annak kapuit, ahhoz már nem kell csoda, az a nemzeti erők egészséges fejlődésének
természetes következménye lesz.
Amikor a Ferenc József-tudományegyetem
Szegedre jött, a jogi kar itt magas színvonalon
álló jogi kultúrát talált. Eunek a jogi kultúrának elsősorban a kiváló bíróságok és Szeged híres ügyvédi kara voltak a hordozói. A jogi kar ú j
színt vift a jogászok itteni munkájába: az elmélet szürkének mondott színét. M i boldogan
fogunk mindég visszaemlékezni az együttműködés esztendeire. Sikeres együttműködésünk
emlékét a publikációk sorozata a magyar jogtudomány számára örökre megőrzi. He őrizni
fogják szegedi működésünk emlékét, ittmaradó
volt tanítványaink is- Hozzájuk fordulok most,
egyetemünk Szegeden maradó doktoraihoz- Ne
felejtsék el. hogy az egyetem minden doktora
hordozója az egyetem láthatatlan
kincseinek.
őrizzék ezeket a rájuk bízott kincseket, ne engedjék kialudni a lángot, melyet a távozó egyetem jog- és államtudományi kara gyújtott fel
Szegeden. Találja itt ezt a lángot, ba csak pislákolva is, a Horthy Miklós tudományegyetem
^remélhetőleg rövidesen megnyíló jogi fakultása. E á j ú k bízzuk ós tőlük várjuk el, bogy rajAnk kérésziül meglegyen a közvetlen kapocs a
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távozó és a felállítandó jögikar munkája között.
A Hálás köszönet és fájdalmas
búcsúzás
órájában hittel és reménységgel legyünk tele..
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Ezt parancsolja a szegedi szellem, mely nem
ismer lemondást és csüggedést, mely rendíthetetlen hittel dolgozik a jövőért, bízik a nemzet
erejében és a hatalmas Isten jóságában.

London egyetlen hatalmas
lángtenger

SzörniYü hatásuk volt a szerdai német légitámadásoknak

Berlini vélemény szerint elsimultak
a m a g y a r - r o m á n ellentétek
Berlin, október 16. A Német Távirati Iroda jelenti: Londo *n egyetlen hatalmas lángtenger, A
német repülök 80—100 kilométer távolból figyelték meg a tüzeket A Viktória-dokkoktól északra
öt különösem nagy kiterjedésű tűzfészket állapithattak meg. Ezek a legfontosabb raktárépületeket semmisít ették meg. A rombolásoknak London

élelmezése szempontjából nagy jelentőségük van
mivel az itteni élelmiszerraktárakban hatalmas
készleteket halmoztak fel. A város középső részében -és a Tkemze-kanyar északkeleti sarkától
hatalmas tüzek ütöttek ki. Ezek eloltása a londoni
tiizoltóalakulatok önfeláldozása mellett is rendkívül nagy nehézségeket okoz.

H é g m i n d i g f o h o z ő d i h a nemet l é g i t á m a d á s o n ereje
Berlin, október 16. A Német Távirati Iroda
harctéri jelenítése: Anélkül, bogy az ellenségnek egy léletkzetnyi időt is hagytak volna,
amint azt a véderőfőparancsnökság jelentette,
szakadatlan norban zúdultak szerdán a német
légitámadások: az angol szigetre. Az egymást
követő harci kötelékek hullámait sokszor csak
néhány percnyi idő választotta el egymástól.
Az angoloknak ezúttal be kellett látniok, menynyire hiú volt reményük, hogy az Angliáért
folyó ütközet már elérte tetőfokát. A német
légihaderő jöjjgal állapítja meg, hogy támadásai iramát éis a támadások számát még további jelentékeny mértékben fokozni tudta,
A megtorlás jegyében zajlott le sok légicsata. A nemeit vadászok 22 Hurricune ós 10
Spitfire gépet .lőttek le, amelyek földr.ezuhanva
darabokra törU .k-

A támadás súlypontja ismét London volt.
A légvédelmi Lgyúk zárólüze London körül
nem okozott komoly akadályt cs azt át lehetett
törni. Különösein súlyos támadás érte a város
belső és üzleti negyedeit. Hazafelé repülve, a
német repülők ;rnég 100 kilométer távolból is
láthatták az óriási tüzeket. A rocbestcri hadiipari üzemek és a yáros repülőterei súlyos károkat szenvedtek,

Szerdadeiclötli légitámadáson
ilngllában
Berlin, október 16. A Német Távirati Iroda jelenti: A német repülők a szerda délelőtti támadások során cljutt ittak Anglia középső tcrüK'to
fölé és egy nagy repülőteret megtámadtak * Liverpooltól dclrc eiiő nyugati tengerparton. A német bombázók ncluáz bombával telibctaláltak három gépszínt és egy kazánházat levegőbe röpítettek. Egy másik gépszín kigyulladt. A szinck előtt
álló több repülőgépet gépfegyvcrlüzzel rostává
lőttek.
A német repülői; hazafélé repülve egy vasútvonal fölé jutottak, amelyen nyugati irányban
egy angol csapatszállító vonat haladt. Néhány repülőgép merész zuhanórepüléssel megtámadta a
vonatot. A mozdonyr a gőzkazánt ért telitalálat
következtében felrobbant. A mozdony és az első
hat kocsi a meredelk domboldalról a mélybe zuhant. A tohbi kocsié az'összeütközés ereje egy-

másba nyomta. A sebesültek és halottak számát
több. miül üUO-ra becsülik.

Berlinből es Hamburgból
elszállítják a gyerekeket
Berlin, október 16. A Német Távirati Iroda jelenti: Rövidcsen befejezik a német gyermekek vidékre való elszállítását az ország légitámadásoknak különösen kitett nagy városaiból, mint Berlin és Hamburg.
A német lapok ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy az elszállitás minden egyes esetben a
szülök szabad elhatározásából történik és semmiféle kényszerintézkedést nem tettek. A lapok
megjegyzik, hogy ez a nagyszabású tevékenység
nem az angol bombatámadások veszélyessége
miatt történik, miután az eddigi tapasztalatok
alapján ezek a támadások nem tették szükségessé a kiürítést, hanem azért, mert »z áramnak a
légiriadók következtében történt gyakori megszakítása egészségi szempontból végül is káros következményekkel járhat a kisebb gyermekeknél.

Uiabb egymilliárd pótbiíel
ez ongol hadikiadásokra
London, október 16. A Reuter-iroda jelenti:
Az alsóház egyórás vita után egyhangúlag megszavazta az egymilliárd fontsterling pótliitclt a
háborús kiadásokra. Kingsley Wood pénzügyminiszter kifejtette, hpgy a mult szombat előtti négy
bét alatt az összkiadások hetenkinti átlaga 6f
millió fontsterlingre emelkedett, a napi tiszta kiadás tehát körülbelül 9 millió fontsterling, amely
naponta másfélmillió fonttal több, mint júliusban.
A csapatszolgálat kiadása naponta hét és félmillió font, három és ícl millióval löbb. mint iujiusban.

Berlinben elsimulfnak lehintik
a magyar-román válságot
Genf, október 16. A fíasler Zeitung berlini
jelentése szerint elsimultnák tekintik
a magyar-román válságot. A tengelyhatalmak nem
sajnálnak majd semmiféle fáradságot, hogy
mUnkával cs jóakarattal megoldják a még függő kérdésekéi. A német csapatok jelenléte Romániában csak siettetheti a megoldást.

