
A pécsi egyetem visszakapja 
bölcsészeti fakultását 

Mi fesz a szegedi jogikor őszi megnyitásával ? 
Pécs. május 1. Stinyei-Merse Jenő 

kultuszminiszter pécsi látogatása-
kor kijelentette, hogy teljes mérték-
ben elismeri az Erzsébet egyetem, 
valamint az egész Dunántul jogát 
» bölcsészkarhoz, annak visszaállí-
tása érdekében szívesen tesz meg 
a maga részéről minden lehetőt, vi-
szont a háborús viszonyok miatt a 
fakultás ujabb megnyitásának idő-
pontjára vonatkozólag nem tehet 
kötelező Ígéretet. A Budapestről ér-
kezett hirek szerint a kultuszmi-
niszter teljes egészében magáévá 
lette, a péési egyetem, valamint 
Pécs és Baranya kérését, és megindi-
totta az előmunkálatokat a böl-
csészkar. visszaállítása érdekében. 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A szegedi rendőrségi palota 
épitkezsét szorgalmazó tervek meg-
születését három körülmény segi-
lelle elő. Az, első ós legfontosabb 
ezek között a kérdés pénzügyi vo-
natkozású része, ami ugy keletke-
zett. hogy a város hosszú éveken át 
nem fizette meg a kormányhatóság-
nak az államrendőrség fenntartá-
sához való hozzájárulás cimén a 
költségvetésbe is felvett összegeket 
a a tartozás igy kétmillió pengőn 
felüli összegre emelkedett. Kezdet-
ben sok gondot adott a torony alatt 
az a kérdés, hogy mikor és hogyan 
tudja majd ezt a nagy tartozást 
kifizetni á város, sokan hibáztat-
ták érte a város vezetőségét, hogy 
hagyta a tartozásnak ilyen nngy-
összegü felszaporodását, végül is 
azonban ngy alakult a helyzet, 
hogy a tartozás tette lehetővé an-
nak. a régi- szegedi, kívánságnak 
megvalósulását, hogy önálló szék-
házat kapjon a rendőrség. A nagy-
városok közül ma már Szeged az 
egyetlen hely. ahol a rendőrség 
rendkiviil kedvezőtlen körülmények 
között hivatásának meg nem felelő 
módon a város különböző épületei-
ben összezsúfolódva fejti ki tevé-
kenységét. Még a legtöbb kisváros-
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Egy film. amely a nézőt 
minden Idegszálával leköti. 
Franciás stílus ez a Tóbis 
Wien film. 
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A bölcsészkor visszaállításával kap-
csolatos dologi és személyi kiadá-
sokat már be is állitják a kultusz-
tárca uj költségvetésébe. Ez az ér-
tesülés nagy örömet vált ki a tár-
sadalom legszélesebb köreiben, any-
nyival inkább, mert a bölcsészkar-
ral rendelkező pécsi egyetemnek 
a délszláv kultúra irányításában is 
szerepet kell vállalnia és a horvát-
országi magyarságnak is szellemi 

központjává kell lennie. 
* 

Az érdekes hírrel kapcsolatban 
folmorül a kérdés: mi lesz a szege-
di egyetem jogi karának őszi meg-
nyitásával. amelyet, szintén kilá-
tásba helyezett a kultuszminis/i "r. 

ban is régen önálló székházakat ka-
pott a rendőrség, a szegedi rendőr-
ségi székház felépitése azonban év-
tizedeken át húzódott, mert sem a 
város, sem az állam nem tudott fe-
dezetet teremteni a költségekre. Az 
állanirendőrségi hozzájárulás elmén 
felszaporodott tartozás kedvező me-
derbe terelte az ügyet. A város ha-
tóságának sikerült létrehozni egy 
olyau megállapodást, hogy a tar-
tozás terhére felépítteti a rendőr-
ségi palotát s az építkezés költsé-
geit a belügyminisztérium leirja a 
tartozás összegéből. Ezzel a megol-
dással minden érdekelt fél jól járt, 
a város tartozása jelentős mérték-
ben csökken, viszont gazdagodik 
egy diszes, hatalmas objektummal-
a rendőrség kényelmes, működési 
céljainak megfelelő hajlékhoz jut, 
a belügyminisztérium pedig meg-
szabadul a szegcdi rendőrség hátrá-
nyos elhelyezkedési körülményeivel 
járó állandó gondoktól és problé-
máktól. , 

Jgy indult el a szegedi rendőrsé-
gi palota felépítésének ügye. A kér-
dés pénzügyi vonatkozású része 
mellett nem kis mértékben játszott 
szerepet az épitkezés szorgalmazá-
sával az a két másik körülmény is, 
hogy n rendőrség működésére béni-
tólag hat a mai hátrányos elhelyez-
kedés s az. hogy a városnak magá-
nak nélkülözhetetlenül szüksége 
van saját hivatalainak elhelyezési 
céljára mindazokra a helyiségek-
re. amelyet a. városi épületekben ma 
elfoglal a róndőrség. 

Az utóbbi évtizedekben rendkívül 
nagy mértékben megnőtt közigaz-
gatási ügyek szükségessé tették, az 
adminisztráció hivatali apparátú'á-
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nak kibővítését s ennek az lett a 
következménye, hogy szinte napról 
napra szűkebbek lettek a rendelke-
zésre álló hivatali helyiségek s egy-
másután kellett kitelepíteni a vá-
rosházáról és a városi hivatalok-
nak hajlékot adó Széchenyi-téri 
bérházból a különböző hivatalokat 
más, nem központi fekvésű, sőt leg-
többször nem is városi tulajdonban 
levő. magánházban bérelt helyisé-
gekbe. Ma már a város különböző 
hivatalainak nagyrésze működik a 
városházán kivül. A tiszti főorvosi 
hivatal ésakihágási bíróság a Zta-
tér-házban van. a népjóléti ügyosz-
tály a Vár-utcába költözött, az adó-
hivatal a Tábor-utcai városi ház-
ban van stb. De a városházán ma-
radt hivatalok elhelyezése is össze-
zsúfolt s az elhelyezkedési probléma 
napról napra nagyobb. Ebből a 
szempontból igen sok előnye van a 
városi hatóság részére is annak, 
hogy a rendőrség beköltözhet saját 
székházába, mert a rendőrség hiva-
talainak jórésze a városházán és a 
bérházban van elhelyezve, s a ki-
költözés folytán ezek a helyiségek 
felszabadulnak és saiát hivatalai-
nak elhelyezésére igénybe veheti 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Érdekes felvonulásra lettek fi-
gyelmesek kedden délután a Belvá-
rosban sétálók. Hosszú sorban üget-
tek végig az utcákon a konflislo-
vak, boldogan ficánkolva, hiszen 
katonákat vittek, sebesült magyar 
katonákat. 

A mintegy 45 kocsiból álló, virá-
gokkal feldiszitett ..karaván" dél-
után 3 órakor indult körútjára az 
Eötvös-utcai és Mérei-utcai hadi-
kórházból. A bérkocsisok ugyanis 
elhatározták, hogy azokat a sebesült 
katonákat, akiket a szegedi hadi-
kórházakban ápolnak, mint várost-
néző vendégeket, körülhordozzák 
az utcákon. Hogy ezért pénzt nem 
kapnak, nem számított nekik, hi-
szen akkor szép igazán valami, ha 
áldozatot kiván. Ezt az áldozatot 
szívesen hozták meg a derék ko.u-
fliskocsisok a sebesült katonákért. 

Milyen boldogok voltak azok a 
katonák, akiknek sebesülésük meg-
engedte, hogy részt vehettek a kedd 
eriutáni kiránduláson. Milyep 
Öröm volt nézni a virúgdiszes fel-
vonulást azoknak, akiknek hozzá-
tartozójuk ott ült a virágrliszes ko-
csiban. A sebesült katonák lelké-
be beköltözött a megnyugvás, bogy 
mégsem hiába szenvedtek, mert 
megbecsülik őket, szeretik és min-
dig azt kutatják, hogy mivel lehct-
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azokat a város. 

Tekintettel arra, bogy a rendőrsé-
gi palota építkezése a megállapított 
tervek szerint halad s előrelátható-
lag a nyár végére a munka leg-
alább annyira befejeződik hogy a 
rendőrség megkezdheti az átköltö-
zést, a város illetékes tényezőit is 
foglalkoztatja a helyiségek igény-
hevételének kérdése. A terv az, hogy 
a központi elhelyezést. ' leginkább 
igénylő hivatalokat helyezik majd 
el a. rendőrség kiköltözése folytán 
megürülő helyiségekben. A helyisé-
gek igénybevételének, esetleg szük-
séges átalakításának, tatarozásának 
terveit most dolgozza i'cl a mérnöki 
hivatal. Sajnos azonban megálla-
pítják a városházán, hogy ha a he-
lyiségek felszabadulása előnyös is 
lesz a városi hivatalok kedvezőbb 
elhelyezkedésére, a rendőrség ki-
költözése után sem lesz a városhá-
zán annyi hely, hogy ez minden 
igényt kielégíthessen s az összes hi-
vatalokat el lehessen helyezni a vá-
rosházán és a bérházban. 

re kedveskedni nekik. A séfakoesi-
zásrn mintegy 150 sebesült vett 
reszt hármasával, négyesével he-
lyezkedve el a kocsikban. 

A felvirágozott menet a kórhá-
zakból elindulva a Petőfi Sándor-
sugúruton haladt végig a Klebels-
berg-telepre. Visszafelé a Boldog-
asszony-sugáruton át Újszegedre 
hajtott a konflis-karaván s ouuau 
vissza a kórházba. 

A vendégül látott katonák 
kijelentottéb, hogy ilyen jól még 
sohasem érezték magukat, mint ezen 
a uapon. Nagy hálával és szeretet-
tel gondolnak vissza a számukra 
mindig emlékezetes napra és na-
gyon szépen köszönik a derék bér-
kocsisok szeretetből fakadó áldozat-
készségét. 
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SZEBEUCSÉS FLÓTÁS 
a legkacagtatóbb magyar burleszk 

TOLNAY, SZILASSY, LATABÁR 
B1LICSI, MIHÁLYI, MAKLÁRY 

főszereplésével. 

Azonkivül: H Í R A D Ó 

B rendőrség kiköltözése a városházáré! 
részben megoldja a városi hivatalok 

elhelyezésének problémáját 
A mérnöki hivatal tervezetet dolgoz ki a városi hivatalok 

uj elhelyezésére Finn lap szerint Sztálin napiparancsa 
cáfolat a szovjet—német különbéke 

híresztelésekre 
Helsinki, május 4. Ilta Sanomat 

Sztálin legutóbbi napiparancsával 
kapcsolatban megállapítja, hogy végte 
kiderült a Szovjetunió háborús célja, 
amit Casablancában nem sikerült tisz-
tázni. Sztálin kijelentései értelmében a 
vörös hadsereg mindaddig tovább har-
col, amíg a tengelyhatalmakat fellét-
ien megadásra nem kényszeríti. Az 
angol és amerikai sajtó véleménye 

szerint Sztálin napiparancsa megcán 
folta a szovjet—nemet különbékehi-
rcszteléseket. 

Sztálin napiparancsa nem motnf 
ujat — irja a finn lap. Köztudomású 

jhogy a tengelyhatalmak is a bolseviz-
luius telj s megsemmisítéséig akarnak 
'harcolni. Mindenki tudja, hogy megal-
kuvásos békekötés csak ideiglenes 

j békét jelentene. (MTI) 

A szegedi konfliskocsisok 
megkocsikáztatták a sebesült 

honvédeket 


