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Szenf-Györgyi Albert dr. lesz a szegedi
Horthy Miklós-tudományegyetem rektora

O K T . 21.

Bug szakaszán egyik vadászrepülőgépünk megtámadott és elűzött két Wellington-tipusu ellenséges bombavető repülőgépet, amelyek egyikét golyos találattal valószínűleg lelőtte.
Légierőnk bombázta Port-Sald tepgerjfszcti Támaszpontját.
Alexandria tengerészeti támaszpontjának bombázása két óra hosszat tartott és heves robbanásokat, valamint a kikötő raktáraiban több tüzet
»kozotf. Valamennyi repülőgépünk visszatért.
Kelet-Afrikában repülőink megtámadták a Tata folyó mellett fekvő Bura repülőterét, ahol bombazápor cs gépfegyvertüz alá vették az üzemjava srtor túly okát és a légclhárifóberendezésekef.
Ellenséges légierők eredménytelen támadásokat
Intéztek Bugayo, továbbá Aszniara és Gura repülőtere ellan

Hímrofer Barcelonában
Barcelona, október 23. 'A "Német Távirati
llroda jelenti: Hlmmler birodalmi védőosztagtpnranösnök Madridból jövet, a barcelonai Tej pülötérre érkezeit. Az egybegyűlt tömeg lelkeden üdvözölte.

Ftóiw szakadtak roed a lárdnalá-

jsoft Japán Cs Holland-India Közöli
Tokió, október 23. A Reuter-iroda jelenti:
ÜA j a p á n külügyminisztérium sajtótájékoztatój a cáfolja, hogy a kőolajellátás ügyében J a p á n
V" Holland-india között folyó tárgyalások megszakadtuk. 14 tárgyalások
fennakadás
nélkül
tovább
folynak.

November 11-én kezdődnek az előadások
(A DéhnagydroYszág munkatársától)
A szegcdi egyetem megnyitásával kapcsolatban még
nem történt végleges döntés. Az eddigi tervek
szerint október 29-én, vagy 30-án lenne a
HorIJjy Miklós-tudományegyetem
felavatása,
ezt követné az egyetem megnyitása, amelyen
az ú j rektor beiktatása is megtörténik. A szegcdi egyetem első rektora — amint értesülünk"
Szent-Györgyi Albert dr., a világhírű Nobeldíjas tudós lesz, ő nyitja meg az ú j szegedi egyetemen az első tanévet A z egyetemmel kapcsolatban az egyetemi professzorok kinevezésének
nyilvánosságra hozatala óta megtörténtek a
szükséges intézkedések, a beosztások és az intézetek működése tekinteteben. Arra vonatkozólag, hogy a jogikar elvesztéséért milyen kárpótlásokat kap Szeged, még csak ígéretek és
találgatások vannak.. Valószínűnek
látszik,
hogy későbbi időpontban felállítják a szegedi
egyetem intézményével kapcsolatban a mezőgazdasági középfokú iskolát, amely gazdasági
szakemberek képzésének tekinteteben blr rendkívül nagy jelentőséggel. A szegedi Horthy
Miklós-tudományegyetem — ha jogikar nélkül
is —, de a további fejlődés reményében kezdheti meg november elején a működését.
Budapest, október 23. A vallás- és közokta-

tásügyi miniszter tájékozlatáslil az alábbiakat
közlií

1. 14 szegedi Horthy
Miklós-tudományegyetemen a beiratkozás ideje november 4-től 9-i0
tart. Az előadások november 11-én kezdődnek,
2. A szegcdi Horthy Miklós-tudományegyetem szünetelő jog- és államtudományi karának'
volt hallgatói, a pécsi tudományegyetem szünetelő bölcsészettudományi karának volt hallgatói, a magyarországi
tudományegyetemek
jog- és államtudományi, illetve bölcsészettudományi, vagy matematikai és természettudományi kafaira november 8-ig létszámon felül be.
iratkozhatnak.
Ezek a hallgatók a kolozsvári
hallgatókra megállapított kedvezményes díjakat tartoznak fizetni.
3. A kolozsvári FerenC
József-tudományegyetemen az 1940—41. tanév első félévére a
felvételi kérelmek az illető karon október 25.
és 30. között nyújtandók
be. A beiratkozás Batárideje november 11-től 16-ig, az előadások pedig november 18-án kezdődnek. A fizetendő díjak a jog- és államtudomány, a bölcsészettudományi és közgazdasági karon: 42.— pengő. Az
orvostudományi karon 67-— pengő, a matematikai és természettudömányi karon 60.— pengő,

Eden nem medu Ankarába
Róma, október 23. Londonban megerősítik,
hogy Eden hadügyminiszter tervbevett ankarai látogatását hivatalosan
lemondták,
Eden
tit.azásdnak eddigi credmépyci — a jelentések
szerint — nem voltak olyan kedvezőek. mint
a h o g y a n azt Londonban várták.

A bukaresti angol Kövei tárgya
lása Anfoncícuval
Bukarest, október 23. A Reuter-iroda jelenti:
Vte«inald lloare angol követ Antonescu tábornok
meghívására tárgyalt a miniszterelnökkel. Ilir szerint a megbeszélés baráti szellemben folyt le, de
eredményét nem ismerik. Néhány angol állampolgárt, akiket legutóbb letartóztattak, még mindig
/fogva tartanak.

Házkutatás a bukaresti lengyel
követség Házában
Bukarest, október 23. A Német Távirati Iroda
relentl: Beck és a lengyel követség több tagjának
letartóztatásával kapcsolatban, akik angol szabofázslcrvck szolgálatában állottak, valamint a kedden talált okmányok alapján a román rendőrség
'szerdán házkutatást tartott a lengyel nagykövetséghez tartozó egyik épületben. Itt nagymennyiségű lőszert, terhelő okmányokat, kokaint és más
mérgrkft, valamint nagyobb mennyiségű devizát,
özek között tízezrekre menő birodalmi márka öszgzeget találtak. A talált okmányok bizonyítják,
Hogy a lengyel követség házában angol kémszervrezét dolgozott. Ar. épületben tnóg két nagy leadó
(és fehenő állomást és iratokat találtak. Ezekből
kitűnik, hogy a két leadó angol körükkel tartotta
lenn a kapcsolatot, összesen 30 lengyelt tartóztatak le, közöttük az úgynevezett lengyet nagykövetég több tagját.
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Csákg hUlUóuminiszleri
a Kolozsvárt Ferenc József-íudománueguefem
tiszteletbeli d o h t o r á v á a v a i t á h
Kolozsvár, október 23. A Ferenc József-tudományegyetem ősi székhelyére való visszatérésének ünnepségeit szerdán
délután
Csáky
István gróf külügyminiszter tiszteletbeli doktorrá avatása vezette be.
A fellobogózott Kolozsvárra az ország minden részéből érkeztek előkelőségek, akik zsúfolásig megtöltötték az egyelem a u l á j á t I t t
vőlt T clcki P á ! gróf miniszterelnök,
Hóman
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter,
Szily K á l m á n vallás- és közoktajásügyi minisztériumi államtitkárral.
A szegedi egyetem képviseletében
Banner,
János dr- egyetemi tanár vett részt Csáky István gróf külügyminiszter tiszteletbeli dokiorrá avatásán.
Amikor az előkelőségek helyet foglaltak,
Bartók György rektor vezetésével bevonultak
az egyetemi tanács tagjai. Amikor Csáky István gróf külügyminiszter belépett a terembe
a jelenlevők mindannyian
felálltak
helyükről
és percekig tartó lelkes tapssált ünnepelték.
A doktorráavató ünnepség a Hiszekeggyel
kezdődött, amelyet a szegedi egyetemi énekkar
énekelt. Ezután Bartók György rektor megnyitotta az egyetemi tanács ülését. Büza László
jog- cs államtudományi dékán ezután ismertette a külügyminiszter tiszteletbeli doktorráavatásának előzményeit-

Figyelem!
Tisztelettel értesítjük a f. butorvásárló közönséget, hogy a mai nappal

Kertész Sándor-féle és a D é l v i d é k l e g n a g y o b b és l e g s z e b b ü v e g k u p o l á i

bútorcsarnokát megvettük.
re
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Ugyancsak tisztelettel kérjük ezúton a f. butorvásárló közönseget, hogy bu'or-szülrségfetét üzletünkben szíveskedjen beszerezni. (A Baross és a Nemzeti Takarékosság tagja.) Hagy
rész eifizetési kedvezm ínyek. Kiváló tisztelettel:

TERMELŐ

SZÖVETKEZET

Ezután Bartók György rektor néhány meleg szót intézett Csáky István gróf külügyminiszterhez, majd Buza László, a jogi kar dékánja felolvasta a doktorrá avatási formulát
és a rektor, majd a dékánok tiszteletbeli doktorrá avatták Csáky István gróf külügyminisztert. A megjelentek újból percekig tartó lelkes
tapssal ünnepelték Csáky Tstyán gróf külügyminisztert.
Ezután Csáky.István gróf külügyminiszter
beszélt
— Erdély visszatérte — mondotta a külügyminiszter — a. magyar diplomácia
reneszánsza.
Húsz nehéz esztendőn a dísztéri palotából főleg kelet felé néztünk. Kelet felé, ahol Erdély
történelmi földjén magyar vérrel és magyar
ésszel írták magyar elődeink a magyar mnltaf.
— Az önálló Erdély külpolitikája cs ennek
a külpolitikának nagyvonalúsága minden magyar diplomata legjobb tanulóiskolája. Az önálló Erdély a három nemzet és a négy vallás
bázisán felépítve mulatja nekünk az elérendő
Vélt. a jövő útját. A magyar diplomácia nem
rnnlasztStta el a magyar történelem és főleg
Erdély történelmének tanulságait levonni cs
ennek az Erdélynek szülötte Magyarország
mai miniszterelnöke, aki hatalmas lépéssel segített előre bennünket. (A miniszterelnököt lelkes tapssal percekig ünneplik.)
Ezütán Teleki miniszterelnöknek, m i n i földrajztudósnak" kiválóságáról beszélt a miniszter,
majd Kolozsvár hivatásának betöltéséről emlékezett meg.
A külügyminisztert beszéde elhangzása ntárf
megint lelkesen megtapsolták és elsőnek Teleki
P á l gróf miniszterelnök, majd H ó m a n B á l i n t
vallás- és közoktatásügyi miuiszter és Szitv
K á l m á n államtitkár sietett hozzá gratulálni.
Ezután Bartók Gy*örgy rektor rövid zárob«szédet mondott és átadta egy tokban a tiszte,
letbeli doktori oklevelet. Az avatóüuuepség a
Himnusz és a Rákóczi*Induló eléyeklésével ért
véget.
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