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Hatalmas körvonalakban bontakozik ki
az egyetemi építkezés terve
Áz egyetemépítés ügyében Szegedre jön a kultuszminiszter — Megkezdődtek a dómtéri
telkek kisajátítását megelőző tárgyalások — Három hatalmas b é r p a o ' a épül a tiszaparti Onozó-teiken — Uj iervek a jogi jakultás ideiglenes elhelyezésére
(A Délmagyarország
munkatársától) Az egyetemi építkezések folytatása, az nj központi épület felépítése és a jogi kar visszahelyezése az Utóbbi évtizedek egyik legnagyobb jelentőségű
városfejlődési
eseménye lesz Szegednek s tekintettel a kialakulandó
események
nagy -arányaira, érthető az a fokozott érdeklődés, amely kiséri az
előkészületeket. B á r még sehol semm i nyoma nincs az épitkezéseknek
s a jogi k a f visszaállítása is Csak
az 1943—44. tanévre lesz esedékes,
az összes illetékes tényezők állandó
tárgyalásokat
folytatnak a most
ttár hamarosan
meginduló nagyszabású
munkálatok előkészülete
ként
Egyik legfontosabb probéma az,
fiogy addig ís, amig felépül a központi egyetem, hol helyezzék el a
jogi kartt Ez az ideiglenes elhelyezés előreláthatólag csak egy évre
szól, mert a tervek szerint 1944
őszére mát késsen áll a Dóm-téren
a központi
épület, ahol végleges
elhelyezést nyer a Horthy MiklóstudományegyeÁem
jogi kara.
Az
ideiglenes elhelyezés különböző tervei közül mint Ismeretes az volt az
Wtolsó,
hogy
legalkalmasabbnak
látszik
azoknak a
helyiségeknek
igényybevétele,
amelyek
városi
épületekben s a városházán
akkor
szabadulnak majd fel,
amikor a
rendőrség beköltözik a saját székházába. Ezt a tervet azonban mar
kezdetben sem tartották megfelelő
nek, mert ezek. a helyiségek nem látszanak alkalmasnak arra. hogy a
jogi kar, hacsak ideiglenesen is, itt
helyezkedjék eL

A zeneiskola épületébe
helyezik a jogi kari
A' helyzet ujabb fordulata szerint
azonban valószjnü,
hogy nem is
lesz szükség erre a megoldásra, illetve, a rendőrség kiköltözése után
felszabaduló helyisé-eket ideiglenesen más célra fogják igénybevenm
A z n j tervet dr. Pálfy József polgármester közölte az egyetem rektorával, aki maga is kitűnőnek találta azt s meg van a valószínűségé, Hogy a város hatósága i s raagáévá teszi a polgármester tervet.
A terv lényege az hogy nz átme.

Ma és a kővetkező napokon!
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A Szovjet legerkölcstelenebb intézményének, a titkos politikai
rendőrségnek története. Egy vér
szomjas G. P. U. ügynök karmai
ban. Százezrek szenvedése. Milliók
filmje.
Kari Ritter monumentális filmje
S z e r e p o s z t áss
Boksa G. P. U. ügynök
A KOR.
ENGELMANK
Olga a höslelkii asszony
LAURA SOLARI
Péter a diák
WILL. QUADFLIEG
Lvuba néni
H. SCHMITTBERG
(A legfrissebb UFA-HIRADŐ
Előadások: 3, 5, 7 órakor
JHI.
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neti időre a városi zeneiskola, épületében kell helhelyezni a jogi kart
s a zeneiskolát helyezik el erre az
egy esztendőre a rendőrség kiköltözése folytán felszabaduló helyiségekben.

vány az volt, hogy mai nehéz időkben a város ne vállalja az építkezésekkel
kapcsolatos
felmerülő
ujabb hatamas
anyagi
terheket,
amikor van egy jobb megoldás is.
Egyelőre nem kell építkezni, hanem tegyék lehetővé, hogy a had
testparancsnokság adja át az egye
temnek a központi épület céljaira a
Tisza-Lajos-köruti épületét s a hadtestparancsnokság részére keressenek más megfelelő helyet, esetleg
a Honvéd-téri laktanyát. Mindkét
épület emeletráépítéssel
alkalmas
lenne a kivánt céloknak s ezáltal
el lehetne érni, hogy nem kellene
belekezdeni a Dóm-téren a sokmillió pengős építkezésekbe.
^
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Aruád Margit
Pelsó'czy Irén
Somlay — Mahláry
Bíhary — Juhász
Apáthy Imre

Beszélgettünk ezzel a tervvel kapcsolatban dr. Pálfy József polgármesterrel, aki a következőket mondotta:
— A városnak olyan nagy érdeke
fűződik ahhoz, hogy a jogi kar működése azonnal
megkezdődhessék,
mihelyt arra lehetőség van, vagyis
a jövő év őszén, hogy ezt a célt
minden eszközzel elő kell segiteni.
Az már megállapítást nyert, hogy
Jegyek elővételben:
a rendőrségi helyiségek semmiképd. e. 10—12-isr. Tel. 21-85.1
pen nem volnának
alkalmasak a
Ebben az ügyben Pálfy polgárjogi kar befogadására, más mego!
mester a következőket mondotta:
is beleegyeznek, a ház és háztelek
dást kell tehát keresni, hogy biz— A terv valóban felmerült tör- helyett esetleg elfogadnak
földteltosítsuk a jogi kar visszaállítását
már a jövő év őszére. Számolni kell vényhatóságon kivüli részről, azon- ket is. A városházán remélik, hogy
megvalósításáról
különböző a kisajátítási ejárás gyorsan leboazzal,
hogy ezren felüli számban ban
okokból
szó
sem
lehet.
Elsősorban
kap a szegedi egyetem jogászokat s
nyolítható lesz és . tavasszal
már
nem vehető figyelembe a honvédela hatalmas személyzettel, tanerőkmegkezdődhetnek az épitke'/iések.
mi szempontok miatt, mert a hadkel, tisztvíseiőkkel működő fakulAz
építkezések súlyos
melléklestparancsnokságnak
jelenlegi épütás, amelynek természetesen igényei
problémáía
az.
hogy
hol
helyezzék
letére
van szüksége s elvi akavannak az oktatás előfeltételei
s dályai vannak annak,
hogy egy
megfelelő hely biztosítása tekin- ilyen magas katonai
parancsnoktetében
is,
olyan
elhelyezési ság laktanyával
kapcsolatban heproblémát jelent a városnak, amit lyezkedjék eL
egyyrészt feltétlenül meg kell ol— De másrészt Szeged városfejMA P R E M I E R !
dani, másrészt alá kell rendelni enlődési
s
az
egyetem
továbbfejlődéuek egyéb szempontokat is. A faA legjobb magyar f i l m u t á n
kultás ideiglenes elhelyezésére ki- sének szempontjai is kizárják, hogy
a legnagyobb német f i l m i
tűnően alkalmasnak látszik a zene- ilyen ötletet még csak tárgyalás
Szeged nem szaiskola épülete s arra az időre, elő- alá is vegyünk.
TORST.*
reláthatólag nem többre, mint egy laszthafja el a most jelentkező at- | W I L L Y
integritásának ! a német filmoperettek zseniális
esztendőre, a zeneiskolát kell más- kaimat az egyetem
s a Dóm-tér
to_ j rendezőjének
uj
filmcsodája.
hol elhelyezni- Ennek az ideiglenes visszaállítására
elhelyezkedésnek viszont, ha nem is vábbi kiépítésére gróf Klebelsberg j
ragyogóan, de mindenesetre vala- Kuné szellemében. Egy ilyen terv ,
homlokegyenest e.
mennyire megfelelő lesz a rendőr- megvalósítása
lenkezne
a
város
legeminensebb érség kiköltözése folytán felszabaduló helyiségek igénybevétele. Ez a dekeivel s ezért szó sem lehet ennek
A
város a
megoldás
kétségtelenül
áldozatot napirendretüzéséről.
nagy
célok
érdekéhen
szivesen
hoz
jelent a zeneiskolai oktatás részéről az egyetem jogi kara érdeké- za meg üjabb áldozatait az egyetem
ben, de nem győzöm eléggé hang- Ó3 a város továbbfejlesztése s az
súlyozni, hogy a jogi kar működé- általános kulturális szempontok ér
ezernyi ötlet, jókedv, tánc, husének mielőbbi megkezdése annyira dekéhen,
mor, romantika.
fontos a városnak, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni, annál is inTavasszal meaíndut
kább, mert hiszen előreláthatólag
az építkezés
csak egy esztendőről van szó s mibűvös muzsikája.
helyt felépül az u j központi egyeAmi az építkezések előkészítését
tem, a zeneiskola visszakapja azon- iüeti, a törvényhatósági bizottság
nal régi épületét.
nak a
kisajátítás
engedélyezése
ügyében hozott határozati kérelmét
tündéri hangja és szépsége
— Egyébként
közölhetem, hogy már felterjesztették a kereskedelemSzinyeM Merse Jenő kultuszminisz- és iparügyi miniszterhez s bár ez
ter ur, aki állandó éber figyelem- engedélyezés még nem történt meg
mel kiséri a szegedi egyetem lo- az információk ugy szólnak, hogy
Ivábhfejlesztése
érdekében elindul!
a szivek hercege,
a legrövidebb időn belül ez is meg! folyamatot, az egyetem megnyitásáérkezik. Azonban ettől függetlenül
jra Szegedre érkezik s így alkalma
lesz ugy a varosnak, mint az egye- is megkezdte már a város a kijeiéa kisajátemnek vele személyesen megbeszél- telektömb tulajdonosaival
magáneayezkedést
ni itt a helyszínen az összes aktuá- títást megelőző
A tárgyalások vite'ére szakértőkbő'lis kérdésket. ,
álló alkalmi bizottságot
állított.;'
össze,
amely
a
tiszti
ü
g
y
é
s
z i g tá
a humor fejedelmei
Pálfy polgármester:
gyalásai
során
közreműködik
A
bi
Szeged nem szaiosz?hatia ol
teszik feledhetetlenné a pesti
csak akkor é<
filmszínházakban h e t e k
óta
a most jelentkező alkalmat rói kisajátításra
azokban az esetekben kerül sor, hu.
óriási sikerrel futó csodálatos
A szegedi egyetemi építkezések
magánegyezség
nem jöhetne léte*
filmalkotást!
kel kapcsolatban az utóbbi időkben A tárgyalásoknak ftgyelemremélL
felvetettek egy olyan ötletet a tör- momentumn. az. hogy olyan lehető
vényhatóságon kivüli körökben, am ságek is felmerültek, amelyek szeeo^dosltodni I
'egközelebbrol érinti az egyetem''
műt kész.pézmegv»ltr
helyett egye
Előadások 3, 5. 7 órakor
városfejlesztési terveket Az ind i- telektulajdonosok
ingatlancsere.
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