
Ffegftezdtéh a pécsi bölcsészkor visszaállításának előmunkálatai! 
ni lesz 11 szegedi egyetem foglKarával ? 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Lapunk egyik multheti számá-
ban pécsi jelentés alapján beszá-
moltunk a pécsi egyetem bölcsésze-
ti fakultása visszaállításának elő-
rehaladott munkálatairól. Most 
egyik pécsi lapból olvassuk, hogy 
a bölcsészeti kar visszaállítása a 
legjobb úton halad. A Dunántúl cí-
mű lapnak erre vonatkozó cikke a 
következő: 

„Egy héttel ezelőtt a Dunántúl 
elsőnek adott hírt arról az örven-
detes tényről, hogy a pécsi bölcsész-
kar visszaállítására a kultuszmi-
nisztériumban megkezdődtek az elő-
munkálatok. Ezek a hírek úgy az 
egyetemen, mint a város vezetősé-
ge körében a legnagyobb örömet 
váltották ki annál is inkább, mert 
íéppen a háborús idők és nehézsé-
gek miatt nem sok» remény volt ar-
ja , hogy az egyetem csonkaságá-
uak megszüntetésére rövidesen sor 
kerüljön. 

A Dunántúl híradását azután 
megerősítette az a levél is, ami 
Fabinyi Tihamér titkos tanácsos, 
volt pénzügyminiszter, Pécs és az 
Erzsébet egyetem lelkes barátja in-
tézett dr. Esztergár Lajos polgár-
mesterhez. Ebben a levélben Fabi-
nyi Tihamér örömmel köszöni meg 
a polgármester tájékoztatását ar-
ról, hogy a pécsi egyetem filozófiai 
karának visszaállítását a kultusz-
kormány legközelebbi programjába 
iktatta. 

Most pedig dr. Schaurek Rafael, 
az egyetem rektora hozott kedvező 
híreket Budapestről a bölcsészkar-
ról. Az egyetem rektora a mult hé-
ten hivatalos ügyekben két nap;>t 
töltött. Budapesten ós egyrészt az 
egyetem belső adminisztrációs 
ügyeiről, másrészt pedig a filozó-
fiai karral kapcsolatos kérdésekről 
beható tanácskozásokat folytatott a 
kultuszminisztériumban. Ezekkel a 
tárgyalásokkal kapcsolatban dr. 
Schaurek Rafael ezeket mondotta 
a Dunántúl munkatársának: 

— Egyelőre csak annyit, mond-
hatok, hogy a pécsi egyetem filozó-
fiai karának visszaállítása való-
ban a legjobb úton halad. Tény az 
is- hogy a visszaállítással kapcso-
latban felmerülő költségek egy ré 
szét már a kultusztárca most ké-
szülő költségvetésébe is beállítják. 
Örömmel töltött el a készség é« jó-
szándék, amivel a kultuszminiszté-
rium illetékes urai foglalkoznak a 
pécsi egyetemnek ezzel a fájó prob-
lémájával és így azzal az érzéssel 
jöttem haza. hogy a bölcsészkar 
ügye most már nem kerül le a na-
pirendről — fejezte he nyilatkoza-
tát az egyetem rektora." 

Ezzel szemben mi szegediek fá-
jó érzéssel tapasztaljuk, hogy a 
Horthy Miklós-tudományegyetem 
jogikarának ügye úgylátszik egye-
lőre lekerült a napirendről, holott 
szeretnénk számítani annak őszi 
megnyitására. 

Hatszáz szegény éttermek nyaral az iden a városi gyermehfldlilöben 
A Gyermekvédő Liga es a Szanatórium Egyesület bonyo-

fllio le a nyaraltatasi ahetot 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Amint ismeretes a városnak az 
njszegedi Bertalan-emlékműnél le-
vő gyermeknyaralójában minden 
nyáron pár száz gyermek élvezi az 
•évszak örömeit. A szegénysorsú 
szülőknek ezek a gyermekei nyár 
végén rendszerint megerősödve, 
meghízva hagyják el a Tisza part-
ját. 

A városi nyaralótelep az idén 
is hangos lesz a gyermekz-ivajtól: 
a Gyermekvédő Liga és a Szanató-
rium Egyesület bonyolítják itt le 
közös gyermeknyaraltatási akció-
jukat. A két egyesület beadványt 
intézett a városhoz és kérte az üdü-
lőtelep átengedését az idei nyárra. 
Az egyesületek közölték, hogy az 
idén mintegy 600 gyermeket fog-
nak nyaraltatni a telepen saját 
költségükön. A költségeket részben 
azoknak a gyárvállalatoknak ado-
mányából teremtik elő, amelyek-
nek szegény munkáscsaládjait gyer-
mekei révén részeltetik az akcióban. 
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B Szentatya 4000 személyt fogadott 
és beszédet intézett a fiatal házasokhoz 

Róma, május 12. Vatikánváros-
ból jelentik: A pápa a keddi álta-
lános kihallgatáson több, mint 4000 
személyt fogadott. A kihallgatáson 
sok gyermek jelent meg szüleivel, 
í(iO fiatal házaspár, azonkívül ka-
tonák, sebesültek, hadirokkantak. 
A Szentatya ebből az alkalomból a 
fiatal házasokhoz beszédet intézett, 
amelyben figyelmeztette őket, hogy 

a Családi tűzhelyet Isten iránti •»-
gedelmességgel és élő hittel derít-
sék fel. 

— Az ilyen hit — mondotta — 
erőt fog adni a családoknak, ht>?y, 
elviseljék a, szenvedéseket és dol-
gozzanak magáért a család jövőjé-
ért, a hazáért és az egyházért, 
(MTI). 

Kállay miniszterelnök 
elismeréssel nyilatkozott 

a magyar sajtóról 
Átnyújtotta a sajtó reprezentánsainak a Kormányzó által 

adományozott kitüntetéseket 

Dr. Tóth Béla helyettes polgár 
mester a népjóléti ügyosztály ja-
vaslatára intézkedett, hogy az üdö 
lőtelepet a nyár tartamára enged-
jék át a Gyermekvédő Ligának és 
a Szanatórium Egyesületnek a nya-
raltatás céljára. Továbbmenöleg in 
tézkedett a helyettes polgármester, 
hogy a nyaralóépület, illetve a Ber-
talan-emlékmű előtti tiszaparti ré-
szen biztonságos fürdési lehetőséget 
nyújtó strandot létesítsenek a nya-
raló gyermekek számára. A stran-
don torna- és játékszereket szerel-
nek fel. a kijelölt partrészt rende-
zik, a fürdésre szánt helyet elkerí-
tik stb. A munkálatok rövideseu 
meckezdödnek. 

Ezzel kapcsolatos az a" küldött-
ségjárás, amelyet a MANSz veze-
tett szerdán délelőtt a polgármcs-
terhelyetteshez. A küldöttség tag-
jai kérték a polgármesterbelyettest-
hogy a város is járuljon hozzá bi-
zonyos összeggel a gyermeknyaral-
tatás költségeihez. A helyettes pol-
gármester megígérte, hogy érint-
kezésbe lép a számvevőséggel erre 
a PéTra fedezet rlöferemté-ére. 
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Budapest, május 12. K á l l a y Mik-
lós miniszterelnök szerdán délben dol-
gozószobájában fogadta a magyar saj-
tó képviselőit, akikei a Kormányzó ur 
öfömellósaga legutóbb kitüntetésben 
részesített. Jelen volt az ünnepélyes 
aktuson U 11 e i n-R e v i c z k y Antai 
rendkívüli követ és megba>almazoU 
miniszter, sajtófőnők és vitéz Thu 
r á n s z k y László miniszteri oszialy-
fönök, a miniszterelnökség sajtóosztá-
lyának vezetője. 

Kállay Miklós miniszterelnök őrö-
mét fejezte ki, hogy a legfelsőbb kor-
mányzói kitüntetéseket a magyar saj-
tó reprezentánsainak átnyújthatja. 
Majd igy folytatta: 

— A mai súlyos időkben a magyar 
sajtó munkatársaira is igen jelentős 
feladatok hárulnak: nagy felelősséget 
kell vallalniok és minden erejüket meg 
kell fesziteniök, hogy a nagy nemzeti 
célok érdekéhen közös munkánkat tá-
mogassák. 

— B kitüntetések adományozása 
egészen más világításba helyezi a saj-
tot, mint amilyennek régebben, sajnos, 
nálunk is láthattuk. A felelőtlen sajtó 
volt annakidején egyik megmételyező-
je, rombolója és tönkretevője ennek az 
országnak. Most a feltámadásban a 
(elelös, a becsületes, a magyar sajtó-
nak az államvezetés valamennyi más 
tényezőjével együtt kell működnie. 

— E kitüntetés, amelyei a Kor-
mányzo ur őfőméltósága megbízásából 
most átnyújtok nektek, annak bizony-
sága, hogy ti és az a sajtó, amelyei 
képviseltek, ennek a felelős munkának, 
ennek az együttműködésnek a legfel-
sőbb hely altal is elismert tényezője. 
Ilyen értelemben adom út nektek a 
Kormányzó ur őfőméltósága kitünteté-
sét. 

A kitüntetett újságírók nevében vi-
téz K o 1 o s v á ry-B o rc s a Mihály 
főszerkesztő, az Országos Magyar Saj-
tókamara elnöke mondott köszönetet 
a magas kitüntetésekért. 

— A magyar sajtónak, különöskép-
pen a megujult, a magyarrá vált saj-
tónak munkásai, amikor hivatásuka' 
teljesítették, sohasem gondoltak sem 
vagyonra, sem elismerésre, sem rang 
elérésére és a magyar sajtó úttörői-
nek példáját mi is követjük. 

— Amikor a kitüntetésre való fel-
terjesztés által a7. elismerés jele nyil-
vánult meg felénk, a köszönetet nem 
személy szerint mondjuk, mert az a 
meggyőződésünk, hogy a kitünte'és 
nem a mi személyünknek, hanem a 
magyar sajtónak szól, amely e törté-
nelmi időkben, az országgyarapi'ás 
örvendetes napjaiban éppúgy, mint a 
háború forgatagának idején mindig 
hittel, becsülettel és önzetlenséggel 
igyekezett szolgálni azokat a célokat, 
amelyeket a magyar kormány magu 
elé tiizö't. 

— Köszönjük nagvméltóságod gesz-
tusát és kérjük, hogy bará'i érzületét 
és jóindulatot, tartsa meg továbbra is 
a magyar sajtó iránt, amelynek eltö-
kélt szándéka, hogy kötelességét a 

jövőben i» a leghívebben teljesltae. 
Kállay Miklós miniszterelnök a ki-

tüntetések áladása u'án még hosszú 
ideig elbeszélgetett a kitüntetett új-
ságírókká!. (MTI) 

Rendelet a lugkőoldatról, 
a tejről, ecetről, tojásról 
Budapest, május 12. A közellátte-

ügy miniszter megállapította a 7 szá-
zalékos lugkőoldat és egységes szap-
panfözöszer, a belföldön eiőálliloit 
rézgálic, az ecet, a tej ös tejtermékek, 
a friss tyúktojás és a fürdőüzemek 
jegyeinek legmagasabb árét. Az erre 
vonatkozó rendeletek a Budapesti Köz-
löny csütörtöki számában jelennek 
meg. 

A közellátásügyi miniszter rendele-
te kimondja, hogy a tojást viszontel-
adás céljára május 15-től további ren-
delkezésig akár a saját, akár pedig 
megbízója számlájára csak az a kije-
lölt tojáskereskedö vásárolhat és 
gyűjthet, akinek a közellátásügyi mi-
niszter erre külön megbízást adott. 

_ _ (MTI) 

Ertekezletet terveznek Afrika 
gazdasági feltárására 

Tefuan, május 12. Itteni jólérte-
sült politikai körökben úgy tudják, 
hogy a tuniszi harcok befejezése 
után amerikai részről Casablancá-
ban pánafrikai értekezletet hívnak 
össze. Ezen megbeszélnék Afrika 

gazdasági feltárásának, lehetősége-
it. Az értekezlet előkészítené az út-
ját az ,Afr ika i Egyesült AUamok" 
amerikai részről felvett terve meg-
valósításának. Ebben a kérdésben 
már előkészítő megbeszélések foly-
tak Natalban és Washingtonban. 
(ÍM TI) 

Széchenyi Mozi 
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Állandóan hangos a kacagástól a 
nézőtér, raerf itt kerül bemutatásra 
a legsikerültebb magyar vígjáték 

lilos a szerelem 
Kelemen m és ir. Gozmany György 

főszereplésével. 

Következő műsorunk: 

FRUSKA 
egy elragadó csitri és egy mogor-
va kékssakál] kacagtató vígjátéka. 


