
„A magyar jövő örök i 
és az idők végtelenségéig fog tartani" 
Dr. Ftöhlich Pál lektor beszéde az uj esztendő első sze-

g e d i doktoraihoz 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Az u j esztendő első doktorava-

tását pénteken délután tartották 

meg az egyetem aluájában nagy ér-

deklődő közönség jelenlétében. A 

doktoravató tanácsülésen dr. 

Fröhlich Pál rektor elnökölt, nsi 

hosszabb beszédet intézett az ava-

tandó doktorjelöltekhez. 

— Ugyanakkor, amikor most őnö 

ket felavatjuk — mondotta beszé-

dében a rektor —, messze a végle-

ien orosz síkságon, a dermesztő, 

havas télben egy élő acélfal védi 

életünket otthonunkat és kultú-

ránkat. Ez az élőfal, amely nekünk 

mindennél drágább és amely felé 

minden gondolatnnk és , imádsá-

gunk száll, a magyar bouv^dek 

küzdő serege. Sorsdöntő és a világ-

történelem leghatalmasabb, leesi-

gászibh küzdelmét éljük á t Azck. 

akik itthon vagyunk, méltónak kell 

hogy legyünk kint küzdő honvé-

deinkbez. Aki nem tud örömmel le-

mondani kicsinyes önzéséről, meg-

szokott kényelméről, de főleg, aki 

nem tud lemondani üres és léha 

szórakozásairól, az nem méltó arra, 

hogy a magyar közösség tagja le-

gyen. Dc nein érdemli, hogy a ma-

gyar közösség tagja legyen az sem, 

aki ezt a lemondást áldozatnak te-

kinti. Doktor urak. akik a magyar 

nép hivatott vezetői lesznek, önök 

kell, hogy ebben a tekintetben jó 

példát mutassanak. Nem láthatunk 

a jövőbe, a holnapot az UrDten ke-

gyelme rendeli el számunkra, nem 

tudjuk még milyen küzdelmek vár-

nak ránk, de egyet biztosan tu-

dunk és ez az egy a mi sziklaszi-

lárd, fanatikus hitünk, amely meg-

ingathatatlan. hogy a magyar jö-

vő örök és az idők végtelenségéig 

fog tartani. 

A szegedi egyetem u j félévének 

első doktorai egyébként a követke-

zők: dr. Lóránt József, dr. Marko-

vira Anna. dr. Marinkon Szt.ravi-

nya. orvosok, dr. Simoni/l József 

gyógyszerész, dr. Gábor Miklós ve-

gyész. dr. Körtvélvessy László és 

dr. Szentgály Károly tanárok. 

Varga miniszter tájékoztatója az ipar 
és kereskedelem időszerű kérdéseiről 
Budapest, február 20. Varga Jó-

zsef keresekedelem- és iparügyi 

miniszter fogadta a sajtó képvise-

lőit és tájékoztatta őket az ipar. 

valamint a kereskedelem időszerű 

kérdéseiről. Különösen hangsúlyoz-

ta, hogy a rendkívüli idők sokirá-

nyú intézkedései mellett gondja 

van kitűzött, terveire és azokat, ha 

nem is olyan iramban, mint béké-

ben lehetett volna, de keresztülvi-

szi. 

Foglalkozott a bányamunkások 

helyzetével. Közölte, hogy ezen 

munkásosztály számára, amely éle-

tének nagy részét mélyen a föld 

alatt éi: le, sikerült megoldani a 

nyugdí j kérdését. A kormány ezzel 

megmutatta, hogy nemcsak foko-

zottabb munkát, kér tőlük, de egy-

ben gondoskodik szociális helyze-

tük megjavításáról is. 

Széntermelésünk a háború dacára 

ís emelkedett, bár a bevonult bá-

nyászok helyét eddig nem sikerült 

Beiv<*ro$í Mozi 
Mától keddig 

A legművészibb francia filmrcmcl, 

pótolni. ígéretet kapott a honvéd-

ségtől, hogy amint lehetőség adó-

dik, a bányászok leváltása megtör-

ténik. Addig is önkéntes levente-

szolgálat keretében iparkodik leg-

alább a csilléseket pótolni. 

A visszakerült területeken nincs 

jelentős szénbányászat, ezért ezek 

mint fogyasztók szerepelnek. Amel-

lett tetemes szénmeunyiséget von 

el a hadiiparunk is. 

A fokozott termelés a bányavál-

lalatokra nagy terhet ró. A drága 

bányafa nagyban növeli a kiadáso-

ka t Ugyanakkor nagyobb száiuu 

bányászt is igényel, akik elhelyezé-

se pedig csak ujabb munkáslakás-

épités mellett lehetséges. Mig egy 

ilyen lakás békeára 2500 pengő volt, 

addig ez most lényegesen többe 

kerül. Közérdekű építkezések cél-

jaira megfelelő anyag tárolásáról 

gondoskodás történt. , 

Megemlékezett a miniszter a ha-

zai olajtermelésről is. Ennek foko-

zására olyan gépek szükségesek, 

amit Csak a külföld száll íthat Re-

', méli, hogy ebben az irányban foly-

tatandó tárgyalásai sikerrel fognak 

Marcol Pagnol világhírű i'ilinalko 

tása. Főszereplők 

&aímu, Josette Day, 
és Fernandel 

Ezt megelőzi: 

K I S K A T Y I 
a legvidámabb zenés, nótás kis film 

TOLNAY és MALY-val 

a főszerepben. 

HÍRADÓ 
Ezt a műsort csak felnőttek nézhe 

tik meg. Előadások kezdete vasár 

nap 2, fél 4. 5, 7, köznap 3, 5, 7-koi 

Korzóban 
Ma. vasárnap utoljára adjukI 

íizenel a lloioanariril 
S - r d y J á n o s . T ó t h J u d a 

H é t f ő n p r e m i e r t 

Budapesttel egyidőben az olasi 
filmgyártás reprezentatív alkotása! 

F£ll VEK HZ É JSZflKÁBHII 
A M P A VAEL1, C L A l t A C A L A I I A I 

és HrSI l) (,l M l HK'I Tt 

izgalmas főszereplésével 

járni. Fontos szerepet, tölt be a ha-

zai földgáz. Az általa nyert olcsó 

energia a vidéki ipar fellendülését 

szolgálja. 

Az országos kereskedelmi érdek-

képviseletek kiépítését szorgalmaz-

ni akarja. Különösen a keresz'ény 

szakmai érdekképviseletet óhajtja 

megszervezni. 

A mnnaközvefités államosítása 

terén egyelőre a raagánmunkaköz-

vetitőket iparkodik állami fennha-

tóság alá vonni. Az ipartestületeket 

ugyanide akarja beszervezni. 

Iparfejlesztésünk érdekében már 

eddig is igen sok történt,. Ezzel 

kapcsolatban « decentralizálás is 

örvendetesen hald előre. Az ehhez 

szükséges energiát helyenként a 

földgáz fogja adni. amit, vezetékek 

utján juttatunk el rendeltetési he-

lyére. Tervezi a propán-bután-gáz 

szélesebb körű felhasználását az! 

autóiparban is. 

Haditermelésünk arányát a vas-

termelés mutatja legjobban. A fo-

lyékony vasból készült hengerelt 

áru még kivitelünkben is szerepel. 

Ugyanígy kivitelünk egyik nagy 

tételét képezik a mezőgazda sári 

gépek, amiért cserébe fontos anya-

gokat (pamutot, cscrzőanyagot *tb ) 

kapunk. Több államban szálliturik 

mezőgazdasági . gépet és henge"! .'lt 

vasárut. 

A tanonciitánpótlds kérdését tn-

noneotthonok építésével, továbbá a 

segédek és tanoncarányszám meg-

vátloztatásával óhajtja, előrevinni 

— mondotta a miniszter, 

Végül annak a reményének adott 

kifejezést. hogy sikerülni fosr az 

önálló iparosok, számára is meg-

szervezni az öregségi biztosítást. 

r.miáltal régi kívánsága teljesül a 

kisiparostársadalomnak. 

Tízmillió szegedi tégla 
Uj rendszeri vezettet« be Szegeden 

a téglaUiuiatásohnál — Szegedi érdekeltek 
küldöttsége az iparügyi miniszternél 

(A Délmagyar ország munkatár sa-j 

tói) Szegeden számottevő építkezé-

sek voltak az elmúlt szezonban. A 

négy szegedi téglagyár mos fe-

jezte be a téglaégetést és a gyár-

tott tégla meunyisége arra mutat, 

hogy az épilési szezon mennyiségi-

leg kielégítő volt. Értesülésünk sze-

rint ugyanis as elmúlt év folyamán 

több mint 10 millió darab téglát 

gyártottak a szegedi téglagyáruk, 

az igénylés azonban még ennél is 

jóval többet tett ki. 

Az építkezéseket jelentős mórték-

ben elősegítette a téglakiszolgálta-

tásnak az a rendszere, amely egye-

dülálló volt Szegeden, ellentétben 

az ország más vidékivel. I t t ugyan-

is az volt a helyzet, hogy a városi 

mérnöki hivatal közbenjöttével, dr. 

Tukats Sándor főispán, mint közel-

látási kormánybiztos, utalta ki azi 

igényjogosultaknak a szükséges ( 

téglamennyiséget. A téglakiutalás, 

gyorsan megtörtént, mivel mellőz-', 

'ék a bürokratikus eljárást,. Az . 

igényjocrosult kérelmét a mérnöki 

hivatal vizsgálta felül és amennyi ' 

ben a jogosultságot megállapítot-

ták. a főispáni hivatal pár napon 

belül kiutalta az építkezéshez igé-

nyeit téglamenuyiséget. A szegedi 

téglagyáraknak heteukint előre bo 

kellett jelenteniük a várható ter-

melésüket és efelett diszponált az-

után a főispán, aki a benyújtott 

kérelmeket nagy , körültekintéssel 

és tárgyilagossággal intézte el. Ncr 
gyon fontos körülmény volt az ÍJ, 
hogy a szegedi téglagyárak terme-
lését — kivétel nélkül — szegedi us 
szegedtanyai építtetőknek utaltiii 
ki. 

Most uj rendszert honosítanak 

meg Szegeden is a tégdakiutalások-

nál. Az iparügyi miniszter ugynwif? 

arról értesítette a szegedi téglagys-

rakat, hogy a téglakiutalást az lv-a-

ri Anyaghivatal Építészi Osztályi-

nak hatáskörébe utalta és az igény-

léseket ezentúl Szegedről is a neoe-

sett. osztályhoz kell majd fcllcrjejz-

teni. A szegedi érdekeltek erre JZ 

értesítésre felterjesztést intéztek AZ 

A tegnapi bemutatón hatalmas sikert aratott 

Ma 2, fél 4. 5 és 7, hétfőn 3, 5, 7 órakor a 
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