Jelalotmih az,
hogg (OTábbbaladtnnk azon az nton,
nmeivel Teleki Pál kifelOlt"
bárdossg mlnlszfereinOft beszéde tragikus sorsú elödierOl o miniszterelnökség ifisziviseiol elölt
Budapest, április 17- A miniszterelnökség
tisztviselői kara csütörtökön délelőtt köszöntötte
b á r d o s s y László miniszterelnököt abból az
alkalomból, bogy átvette hivatalát. A tisztviselők
élén bárcziliázi B á r c z y István minisztereloök?égi államtitkár üdvözölte a miniszterelnököt. Előzéssel
fogadott
üdvözlésérc
Bárdossy
László miniszterelnök a következő szavakkal váraszolt:
•— Kedves barátaim! Szónokotok az én baráraoi, Bárczy István szavaiból tisztán kiérződik,
"égy mindnyájan, akik itt vagyunk, változatlanul
rauiak a tragédiának döbbenetes hatása alatt
ttünk és fogunk élni mpg sokáig, amely a lerWbb, a legigazabb, a legönzeflencbb magyartól
!°s®totta meg az országot Nektek részetek volt
*bban a kivételes szerencsében, hogy vezetése
Jjatt dolgozhattatok, belenézhettetek hűséges piljtetásn szemébe és hallgathattátok enyhén fátyorazott kedves hangját, amely ha beszélt, a szivhez
ft-élt és az értelmet mozgatta meg. Nem csoda,
te ennek a tragédiának hatása olyan kitörölhetetlenül él előttünk, hogy azt hiszem, mindvégig
terdozni fogjuk azt a sebet, amelyet távozása Szirtinkön ejtett.
De azt hiszem, hogy e gyásszal, a panasz-

szal nem az 6 szándékait, nem az ő tanítását szol-'
gáljuk. A gyász immobilizál. A mi feladatunk,
hogy tovább haladjunk azon az uton, amelyet ő
jelölt ki nekünk, hiven azokhoz a hagyományokhoz, amelyekről szónokotok olyan szépen beszélt,
amelynek szelleme itt él ebben az épületben és
amelynek a nemzetnek, a nemzet minden rétegégének nemesen átérzett, gyakorlatban keresztülvitt hagyományai. Ebben az értelemben köszönöm
a szives üdvözlést és a hozzám intézett kedves
szavakat.
— Szónokotok beszélt — folytatta — feladataink teljesítéséről, a szociális szellemről, a szeretetről, a megértésről, amelyek számunkra mind
kötelességek. Kötelességek azok iránt, akik eljönnek hozzánk és hozzák ügyes-bajos dolgaikat
bizalommal és ugyanazon bizalmat várják tőlünk.
Arról is beszélt szónokotok, hogy ti abban a
munkában, amelyet a kormányzó ur őfőméltóságának kívánságára vállalnunk kellett, mellettem
fogtok állani segítséggel, hűséggel és bizalommal.
Hálásan köszönöm ezt nektek. Hűségért hűséget,
bizalomért bizalmat kínálok. Fogjuk meg egymás
kezét és folytassuk együtt azt & munkát, amelyet
nagy elődöm hagyott rám örökül. Iste.n áldását
kérem rátok és a közös munkára.

Ezertaligáiéraszámít a szegedi egyetem
visszaállítandó jogi fakultása
Pfilfy polgármesler meggyőződése szerint az fisszel megnyílik a szegedi logl kar
Í 2 Délmagyarország
munkatársától)
Azok
* WEöblémák és feladatok, amelyek a Délvidék
titezatérésével Szegeden felmerültek, állan/ V i foglalkoztatják a várös vezetőit. Meg•ttbk, hogy az Ítélőtábla és az egyetem ügyé/te megbeszélés volt a főispáni hivatalban,
^fciftl kapcsolatban dr. Pálfy József polgármesH Csütörtökön nyilatkozott az egyetem ügyéül.

bár nem lehet sokáig elodázni az egyetem bővítését, álcát az új központi egyetem, akár az
egyetemi könyvtár felépítésével. Erre a körülményre a polgármester, nyomatékosan
rámutatott. Egyelőre azzal is sokat segítenének a
helyzeten, ha az egyetemi könyvtár régen tervezett különálló épületét felépítenék- Ezesetben felszabadulnának a központi egyetemen jelenleg a könyvtár részére lefoglalt
helyiségek
es
ezeket
a
termeket
a
jogikar
rendelkezésére
. X polgármesteíj kijelentette, Bogy meggyőzése szerint a szegedi Hotthy
Mihlós-tudo- bocsáthatnák.
Ekkor azonban még mindig nem lenne meg*ényegyetem jogikara már ennek az
évnek
oldva
az ítélőtábla megfelelő elhelyezésének
Jfén megnyílik' A visszatért Délvidék jogászkérdése,
A tábla területe ugyanis szintén jeJpteága ugyanis olyan tömegesen fog jelent3
lentősen
kibővül, ügyei és bírói kara megsza• f **. hogy ezeknek a tömegeknek a befogadáporodnak,
ilyen körülmények között a tábla
, -A nem lesz képes az amúgyis túlzsúfolt koigényt
taft
rá, hogy régi épületét, anlely möst
®$&ri egyetem, de a budapesti egyetem sem,
központi
egyetemül
szolgál, ismét birtokába ve^rtyek különben is messze esnek a délvidéki
gye.
Az
új
központi
egyetem felépítése tehát
1 ^soktól. A közelség szempontjából megfelelő
semmiképpen
sem
kerülhető
eh
jjtac a délvidéki városok jogászainak, ha a
Abban
az
esetben,
ha
az
ősszel Csakugyan
ré^t egyetem jogikarára iratkoznának be, itt
«ldl l e ^ n e azonban nehézségek nélkül meg- megnyílik Szegeden a jogikar, aminek remél* nagy tömegben jelentkező diákok fel- hetőleg minden valószínűsége megvan, több
Pécs különben is bölcsészeti karának mint 1000 joghallgató beiratkozására lehet szá^zanyerését reméli a Délvidék felszabadulá- mítani a Délvidékről jövő és a kolozsvári egye„
Szegeden egyelőre építkezés nélkül is, temről visszatérő jogászokkal együtt.
f^ égi keretek között nagyobb nehézségek nélIz egyetem fanácsa a fog! kar
ehetne megoldani a jogikar
problémáját,
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Belvárosi Mozi

Prolongáltuk!

Elkéset*

visszaállítását és mezőgazdasági fakn'fás felállítását kéri
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Punkósti Andor szivhez szóló szüzséje.
Főszereplők:
&RAY TIVADAR és SZÖRÉNYI ÉVA
legszebb magyar film.
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X Horthy Miklós-tudományegyetem tanácsa
csütörtökön rendkívüli ülést tartott, amelyen
örömmel és egyhangú lelkesedéssel állapította
meg, hogy a Délvidék visszatérése a
Horthy
Miklós-tudományegyetemet
új helyzet elé ál-

Koriöpan
Mára prolongáltuk ée utoljára adjuk!
SZILAGYI SZABÓ ESZTER, JÁVOR PAL
remek magyar filmjét:
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minden este hangulatos Garay, Boronkny, i
Gyárfás-trió. Bejárat a hallból, szolid árak,!
asztalrendelés a főpincérnél.
203
Irtotta és reá új feladatokat ró. Elhatározta,
hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez
fordul, hogy a szünetelő jogikor az 1911—12.
tancv elejétől megkezdhesse működését.
Egyben tekintettel a visszatért Délvidék különös
mezőgazdasági érdekeire, Szegeden az egyetemen mezőgazdasági fakultás
felállítását
is
leéri.

Pepoff Mihály görögkeleti
adminisztrátor letette az eskü!
a kormányzó kezébe
Budapest, április 17. A kormányzó úr kezébe csütörtökön tette le a hivatali esküt dr.
Popoff Mihály görögkeleti nagyprépost, érseki
helynök, a magyarországi görögkeleti magvai
és görögkeleti jfntén egyházrészek és egyházközségek adminisztrátora. A kormányzó úr aá
adminisztrátort az eskütétel ntán magánkihallgatáson fogadta.

Szigorú rendszabályok Szófiában a rémhírterjesztők ellen
Szófia, április 17. 'A szófiai rendőrfőnökség
szigorú rendszabályokat határozott el a rémhírterjesztők ellen• A hivatalos hirdetmény
megállapítja, hogy hiába figyelmeztették eddig
a lakosságot, a kávéházakban és más nyilvá 4
nos helyiségekben sokan terjesztettek
valótlan
hírekel az országban uralkodó állapotokról. A
hirdetményben épp ezért felszólítják a lakosságét, haladéktalanul jelentsenek fel a rendőrségen minden rémhirterjeszlőt. Ugylátszik, még
maradtak az országban idegen érdekek tudatos,
vagy önkénytelen ügynökei. Ezeket emlékeztetni kell arra, hogy a legszigorúbb
rendszabályokat léptetik ellenük életbe-

Külön felülnyomásu bélyegek
a Délvidék visszatérésének
emlékére
Budapest, április 17. X posta vezérigazgatósága közli, hogy április 21-én a déli országrésznek a magyar Szentkoronához való vissza-térése emlékére a filléres értékjelü sorozat 10
és 20 filléres címlete „Dél visszatér" felülnyomással kerül forgalomba. A bélyeget a felszabadult országrészeken levő postahivatal december 31-ig, a többit május 31-ig árulja.
A déli országrészeken megnyíló kincstári
postahivatalok működésük megkezdése napjától május 31-ig bezárólag „Szabadka (stb.) viszszatér" feliratú alkalmi bélyegzőket
használnak. (MTI)

7. napi 10.000 nézői
A derű, a jóság; a szeretet filmje
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Híradó:
A SZEGED ELLENI REPÜLŐTÁMADÁS
TJj UFA-hiradó:
'A BALKAN-FRONT ÁTTÖRÉSE

