Miirirenszenfek ünnepe es
Halolfatt napja Szegeden
(A Déímagyarország
munkatársától)
Mindenszentek ünnepén és Halottak napján tele
völtak a szegedi temetők zarándokok seregével, keresztényi áhítattal
zarándokoltak az
emberek elhalt kedveseik sírhalmához.
Mindenszentek napján, pénteken délután 3
órakor a Hősök temetőjében nagy tömeg jelenlétében Tóth Béla dr. helyettes polgármester a város nevében, Silley Antal altábornagy
hadtestparancsnok
a
katonaság nevében,
Kampf Ericli német konzul pedig a német nép
nevében koszorút helyezett el a hősök sírján.
A város részéről megjelent a hősök emlékünnepélyén Tóth Béla dr. helyettes polgármesteren kíviil vitéz Szabó Géza dr. és Pálfy György
dr. tanácsnok. A" református temetőben hasonlóképpen megkoszorúzták a hősök sírjait rövid
beszéd kíséretében.
r
A Dugonics-Társaság kegyeletes megemlékezése jeléül Mindenszentek ünnepén megkoszorúzta nagy névadója.?
Dugonics
András
sírját a Díigoniös-temetőben. a belvárosi temetőben pedig koszorút helyezett Tömörkény István. Mófa FcrcnC Vfilt főtitkárok. Szalay József Volt elnök é« Juhász Gvnla sírhantjára.
SZÉCHENYI
MOZI
Ma és mindennap a diadalmas

Notre Damei toronyőr
Csak 16 éven felülieknek! — Előadások vasárnap 3, 5, y<8 és H10, hétköznap 5, %8, %10-kor.

Főkirendelfséget állit fel Szegeden a Külkereskedelmi Hivatal
(A Déímagyarország
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország,
hőgy Varga József
kereskedelmi és iparügyi miniszter elhatározta, hogy a Külkereskedelmi Hivatalt átszervezi- A nagyszabású fejlesztés során a Külkereskedelmi Hivatalt a kereskedelmi közigazgatás
általános szervévé kívánják fejleszteni ós
ezért — értesülésünk szerint — a hivatal kirendeltségi hálózatát az egész országra kiterjesztik.
A terv szerint minden törvényhatóság területén a Külkereskedelmi Hivatal egyik kirendeltsége fog működni. Szegeden is felállítják a Külkereskedlmi Hivatal
kirendeltségét,
még pedig meglehetős nagy
hatáskörrel
és
területtel. A szegedi kirendeltség működési köre ugyanis kiterjed az egész Alföldre és innen
intézik majd a külkereskedelmi
forgalmát
azoknak a cikkeknek
és termelvényeknek,
amelyek az Alföldön teremnek. Rövidesen minisztériumi bizottság érkezik Szegedre, bogy
itt a város hatóságával letárgyalja a kirendeltség felállításával és elhelyezésével kapcsolatos kérdéseket. Ugy tervezik, hogy a Külkereskedelmi Hivatal szegedi kirendeltsége számára a központban különálló hivatalt rendeznek be s m á r a jövő hónapban meg is kezdheti itt működését- A szegedi hivatal a Külkereskedelmi Hivatalnak amolyan főkirendeltsóge lesz és ezzel Szeged egy fontos intézménynyel eazdagodik.

Belvárosi fóozi
Vasárnap és hétfőn utoljára!

TE YAGY X DAL!.
a legpoétikusabb magyar iilm
Főszereplők:
Sárdy J á n o s , Vaszary Piri, Szabó Klári,
Toronyi Imre, Fclcky Kamii és Kőváry Gyula
3, 5, 7 és G.
Legközelebbi műsorunk:
POLA NEGR1 legújabb filmje:
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DiáktólétitatéziüéBuekfelállítása,
a joglhar visszaállításának szorgalmazása
és o tudományos kapcsolatok fenntartása
a Horthy nihlös-tudományfgyetem ui rektoránaH legfontosabb teendői — Nyilatkozik Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyelem első
rektora
(A Déímagyarország munkatársától) A központi egyetem homlokzatán pénteken
korán
reggel már ragyogva hirdették az aranybetűk:
„M. kir. Horthy Miklós-tudományegyetem".
A
legfiatalabb magyar egyetem tehát hivatalosan megkezdte működését 's ennek jele az is.
hogy Szent-Györgyi Albert dr-. a Horthy Miklós-tudományegyetem első fektora nyilatkozattételre kérette magához a szegedi sajtó képviselőit, akik már több ízben keresték őt az elmúlt napokban, hogy a szegedi egyetemmel
kapcsolatos tervei felől érdeklődjenek.

gatójának igazi otthonává válnék.
Itt emlékeztetnünk kell Szent-György professzor és az egyetemi hallgatóság között mindig fennállott szeretetteljes kapcsolatokra. A
diákok szinte rajongó szeretettel vették körül
a Nobel-díjas professzort, akiben nemcsak a
kiváló tudóst, az ideális tanítómestert, de az
embert is szerették és becsülték. S íme, SzentGyörgyi rektor első ténykedéseként diákjóléti
intézkedéseket foganatosít a Horthy Miklóstudományegyetemen, amely hisszük, hogy valóban az ifjúság igazi otthona lesz.

—
új egyetem rektorának
kötelessége.
Hogy az egyetemet megszervezze, annak működését megindítsa és zavartalan munkáját biztosítsa, — kezdte nyilatkozatát a Horthy Miklós-tudományegyetem Nobel-díjas rektora. —
Az én igyekezetem az lesz. hogy a nyugtalan
idők ellenére, az egyetem nyugodtan szentelhesse minden erejét hivatásának: a tudás terjesztésének. Ezen az úton a Ferenc József-tudományegyetem tradícióit igyekszünk követni.
— Változás csak két irányban lesz, — folytatta Szent-Györgyi Albert dr. — 'Az egyik
változás az, hogy ez az egyetem m'öst már ízig.
vérig saját egyeteme Szegednek s így szeretném azt a viszonyt, amely a város és az egyetem között fennáll, még bensőségesebbé tenni.
Ezirányban a polgármester úrtól máris a legnagyobb biztatást kaptam.
— rA másik változás a jogi kar szüneteltetéséből adódik.
Hallgatóságunk
csökkent, viszont az egyetem kebelén belül helyiségek szabadultak fel s Igy megnyílik a lehetősége annak, hogy az ifjúság számára az egyelem Valóságos otthont nyújtsőn. Szándékom az ifjúságnak az egyetem épületében helyiségeket juttatni, ahol jól és otthon érezheti magát s azt
szeretném, ha ezáltal az egyetem minden hall-

Az egyetem első rektöra utalt még arra is,
hogv ilvenfnrmán a szegedi egyetem különbözM e g h ó d i t o t t u k a vásárló közönséget. mert
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ni fog a többi hazai egyetemektől, de — mint
mondotta — az ifjúság felkarolása
megfelel
Szeged jellegének.
A Nobel-díjas tudós az
egyetemi tanárok és az ifjúság közötti kapcsolat kimélyítéséről még a következőket mondotta:
— Azon leszek, hogy a mi egyetemünkön
tanár és tanítvány között a viszony amennyire
lehet, még bensőségesebbé váljék és az egész
egyetem — hogy úgy mondjam —. egy nagy
család legyen. A diákok megszervezett új otthonának meg fogok adni minden lehetőséget a
fejlődésre.
A rektor ezntán az egyetem Ós a város kapcsolatairól beszélt igen bizakodó, meleg hangon?
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