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Nem tagadjuk', h'ögy a 3. fran-
' j a hadsereg és a 7. hiút had-
sereg fliőretöriéso gnegváltoz-

tatta az egész helyzetet. 

Ncno hagyható figyelmen kívül 
nyugati védővonalunk ilyen sulyos 
mértékben történő megsértése-

London, november 25. A Suncfav 
Times katonai munkatársa irja 
hogy F.ir.enbower tábornoknak1 van 
egy terve, amit m é ^ nemi tárt fel 
a nem i"s tár fel, amíg fel nemi vo-
nulnak a szövetségesek teljesen a 
Siegfried'-vonal mleiitéin. Álonlgo-
mery haderejének is egyelőre csak 
kis része vesz részt a harcokban. 
Az aacheni csatát bátran a eaeni 
kat iancsaiához tehetne hasonl í tani . 
Eisonhower nyilván megtalálta azt 
nz utat, amelyen a németek uuiár 
nem' mernek1 visszavonulni, külön-
ben a R u h r iparvidéke a szövetsé-
gesek tüzvon alába kerül . 

Hövídhirek 
Brüsszelben tüntetlek, a rendőr-

Rég a kordonon átlürőkre tüzelt, több 
(tmber megsebesült. A tüntetők kö-
vetelték Pierlot miniszter lemondá-
Rát és a némelnnrátok elfogatását. 

A 8- amerikai hadsereg Olaszor-
szágban öt helyen átlépte a Cossina 
tol y ót. 

Mlkolajczik lengyel miniszterelnök 
kormánya nevében lemondott. Az uj 
korméuiy megalakulásáig azonban bi-
Tatalában marad. 

A R. A. F. bombázó kötelékei ma 
éjjel Berlint és Nürnberget támad-
ták. 
. Griaud tábornok, aki 1910-ig Mclz 
város parancsnoka volt, tegnap érke-
zeit meg a városba, ahova angol 
és francia csapatok sorfala között vo-
Bult be. 

A bagdadi olajvidéken, ahol an-
nakidején a németek merényletekkel 
Bkarlúk megakadályozni a földközi-
tengeri angol flotta olnjcllálását, a 
termelési munka a inult évinél más-
lélszcr több eredményt produkál. 

Siiíónréti japán külügyminiszter a 
inult héten Mundzsukuúbnn tett lá-
togatása során annak a véleményé-
nek adolt kifejezést, liogy Japán az 
elkövetkezendő 'időkíven az eddigiek-
nél sókkal súlyosabb helyzetbe ke-
rül és beismerte, hogy az amerikai 
tiaderő előrehaladását nem lehet meg-
akadályozni a csendesóccáni sziget-
világban . 

Az Aflonbladel newyorki tudósítója 
beszámol arról, hogy az Egyesült Ál-
lamokban olyan nagyarányú termelés 
(olyik nemcsak hadianyagokban, ha-
nem békebasználali cikkekben ls, 
hogy ennek segítségével a háború 
tatán közvetlenül pótolni lehet majd 
B bareok során elpusztult Területek 
Ipari szükségleteit. 

Rómából jelentik, hogy n Bonoroi-
feorniúny beadta lemondását. 

1100 bombázó 700 vadászgép kísé-
retében bombázta a Hannover köze-
lében lévő olajfinomitó müveket. 

Moszkvában az angol ifjúság mun-
kájának eredményeit bemulató kiál-
lítás nyilt meg. A vezető orosz Ifjú-
sági lapok hosszú értékelő cikkekben 
foglalkoznak a kiállítással, mely nagy 
látogatottságnak örvend. 
, Masslgly londoni fráncia nagykö-
vet a Buckingham-palotában átadta 
ajánlólevelét a királynak. 

T sztogatásl munka 
Franc aországban 

Páris, november 26. A *Matin» 
fcmvü nagy francia hetilap igaz-
gató tulajdonosát letartóztatták a 
nómetekM vallói etgyüttm ülrtxfés 
vádjával. A letartóztatása alkalmá-
val 19 kg. aranyal találtak nála. Az 
»Air Francé* légjttiajózási vállalat 
Igazgatóját szintén jetartójjlalták, 
mert a »Luft Hansa« német társa-
ságnak' francia repülőgép alt-a'ré-
szeket adóit át. 

A moszkvai rádió 
Szeged polgármesteréről 

A moszkvai rádió magyar 
nyelvű adásában november hu-
szonötödikén Szeged vámsával 
és polgármesterével, dr. Va-
l e n t i n y Ágostonnal foglalko-
zott. A rádió hirbeolvasója a 
Vörös Hadsereg egyik Szegeden 
járt haditudósítójának dr. Va-
lentiny Ágostonnal tőrtént be-
szélgetését ismertette. A haditu-
dósító sziVélves hangon emlé-
kezi/f meg polgármesterünk sze-
mélyéről, elmondja röHa, hotgy 
a helybeli szociáldemokrata 
párt közismert és kipróbált régi 
vezetőembere. Előd je szegyen-
jesen megfutott a polgármesteri 
székből a sok gondbt maga után 
hagyva. , I 1 

Valenliny Ágoston d'r. néhány 
társával, köztűk a visszamaradt 
dr. P á l f y Györggyel, a kultu-
rális osztály Vezetőjével helyt-
állt és megoldja a fedftarnyosuló 
feladatokat. 

Dr. Valenliny Ágoston — közli 
a haditudósító — leírta nekiemi 

a város helyzetét a németek ki-
vonulása után: mindent elrabol-
tak, ami megmozdítható volt, 
elrabollak a közüzemek (tűzol-
tók) felszerelésének nagyrészét 
is. Majd1 hálásan emlékezett 
meg a felszabadító Vörös Had-
sereg segíteni kész magatartásá-
ról, amellyel lehetővé tette a 
város rendiének visszaállítását 
és a termelő munka mc "toJitá-
sát. ! ' 1 

Nemrégen még — mondotta 
dr. Vclentiny ÁgosCon — plaká-
tok ezrein rémítgették a város 
I n . o r o s z o k l),i>-barÍ7-

musával. A város népe ma már 
eziekVe a plakátokra is csak 
megvető mosollyal gondol, mert 
látja a Budapest felé özönlő had-
jámrüvek ezreit, tudja, hogp a 
Vörös Hadsereg ellenállhatat-
lan. > 

A haditudósító Szegedről írott 
cikkét a londbni rádió is közölte 
november 26-i magyar nyelvű 
adásában. 

az előirt tervek szerint folyunk a» 
előadások. 

A Icrmészetindoniányi kar 
prodékánja Bartncz Lajos nyilvános 
rendes tanár. Ezen a tanszéken is 
serény munka folyik. 

Az embertani és fajbiológiát Bar-
tucz Lajos nyilvános rendes tanár, 
a mathematikát és geometriát Riesz 
Frigyes nyilvános rendes tanár, az 
általános és szervetlen vegytant, a 
gyógyszerészeti vegytant Kőszegi Dé-
nes rendkívüli tanár, a szerves vegy-
tant Winklcr Elemér magántanár, na 
elemző vegytani és bevezetést a fizi-
ko-kémiába Kocsis Endre magánta-
nár, az általános állattant, biológiát 
és állatrendszertant Kesselyák Ador-
ján és Mátyás Jenő magántanárok, 
a kísérleti fizikát Mischung Ilona, 
a növénytant Bérezi László egyetemi 
adjunktus adják elő. 

A kar többi studiumjainak is meg-
vannak a szakképzett előadói. 

Mint a fenti előadók névsora is 
bizonyítja, az egyetem mindhárom 
kara gondoskodott a tanszékek be-
töltéséről. Ez azonban csak az egyik 
oldala az egyelemi életnek. 

II szegedi egyetemen a kezdeti 
nehézségek után zavartalanul A 

folynak az előadások 
A vidéki hallgatók elhelyezi tér ól is gondoskodnak 

A szegedi egyetem, amely a Dél-
vidék és az Alföld Ifjúságának szel-
lemi központja, ma talán még sok-
kal nagyobb jelentőségű, mint a bé-
keidőkben volt. 

A város p'olgárl kiürítésével egy-
idejűleg ellentmondó Intézkedések ér-
keztek az egyetem sorsára vonatko-
zólag ls. A professzorok jelentős ré-
szének azonban az volt a véleménye, 
hogy az egyetem nem függ^ össze 
hivatalokkal, hanem az Szeged 140 
ezer lakosának és a környező vidék 
magyarjainak szolgálatában áll s Így 
Itt kell maradnia. Ennek ellenére a t 
egyetem tanári karának egy része 
elmenekült. Részben politikai, rész-
ben pedig személyi okokból. Annál 
nagyobb megbecsüléssel tekint fel a 
nép aZokra a professzorókra és taná-
rokra, akik vállalták a közősséget 
Szeged és az Alföld sorsával. 

Pedig a megszállás kezdetén szinte 
áthidalhatatlan nehézségekkel kellett 
megküzdeni az egyetemnek. Nem völt 
pénz, tüzelőanyag, de maradt jelen-
tős kötelezettség is. És mégis, ma a 
szegedi egyetemen rendesen folynak 
az előadások, a hallgatók kezdenek 
visszatérni. Mindhárom karon folyik 
a szorgalmas munka, hogy a magyar 
ifjúság előkészítése ne szenvedjen ké-
sedelmet s ezzel ls szolgálják a nem-
zet közösségét. 

Nincs Numerus Clausus 

rf szegedi egyetemen. Az első volt 
Magyarországon Szeged egyeteme, a 
mely a kormányzó október 15-1 szó-
zatának értelmében törölte a néme-
lek állal ránkkényszeritett zsidóelle-
nes Intézkedéseket s mindenkit fel-
vett az egyetem polgárai közé, aki 
az általános feltételeknek megfelelt. 
Nem külső nyomásra, hanem önszán-
tából telte ezt az egyetem Tanácsa. 
Minden énludatos magyar lealázónak 
érezte azt a rendelkezést, amely faj 
és vallás szerint oszlályozta a ma-
gyar polgárokat s ezzel tulajdonképen 
a nemzet önérzetét sértette. 

Ma az egyelem életképes, minden 
tanszéknek megvan a maga előadója 
és mint erről alkalmunk volt meg-
győződni, az előadások színvonala is 
megőrizte azt a nivót, amelyen eddig 
is állt a szecedi egyelem. 

Az orvostudományi bar 

prodékánja Purjcsz Béla nyilvános 
rendos tanár. 

A sebészeti műtéttan t Vldákovich 
Kamllló nyilvános rendes tanár, a 
belgyógyászatot Purjesz Béla nyilvá-
nos rendes tanár, a gyermekgyógyá-
szatot Kovács Ödön rendkívüli tanár, 
az általános kórtant, a bakteorológiát 
és a gyógyszertant Karády István 
magántanár, a bonctant, szövetlant, 
fejlődéstant és törvényszéki orvos-
tant Incze Gyula magánianár, az élet-
tant, Ideg- és elmekórtant Husszák 
István magántanár, a belgyógyászati 
diagnosztikát Berkcssy László ma-
gántanár, a közegészségtant Kovács 
Kálmán magántanár, az orvosi vegy-
tant Bangha Ilona magántanár és a 
szülészelet s nőgyógyászatot Polgár 
István tanársegéd adja elő. 

Külön meg kell emlékeznünk az 
egyetemi klinikák működéséről. A 
klinikák már hónapokkal ezelőtt el-
néptelenedtek. Ennek oka a soroza-
tos bombatámadás volt s az a vélet-
len körülmény, hogy a klinikák köz-
vetlen közelében hadifontosságu "cél-
pontok voltak. Ma már ez az Adott-
ság természetesen megszűnt s a ke-
letkezett kisebb károkat helyrehozták. 
A betegfelvétel újra megkezdődött, 
ami közegészségügyi szempontból igen 
uagyjclentőségü. 

A bölcsészettudomány! bar 

dékánja Hermann Egyed nyilvános 
rendes tanár. Az ő vállaira neheze-
dik a rektori teendők ellátása ls, 
miután a rektor és prorektor nem 
tartózkodik Szegeden. Puritán egyé-
niségének és áldozatos munkájának 
sokat köszönhet a felszabadult Szeged 
egyeteme. 

A filozófiát és kulíurpedagógiát 
Mester János nyilvános rendes ta-
nár, a történeti tárgyakat Hermann 

l Egyed nyilvános rendes tanár, az 
archeológiát Bartncz Lajos nyilvános 
rendes tanár, a magyar irodalmat, 
nyelvészetet és földrajzot Bálint Sán-
dör rendkívüli tanár, n lélektant Petz 
H a m ' főiskolai tanár adja elő. 

A különböző filológiai tárgyakra 
az egyetem szakemberekel kért fel s 

iav a bölcsészettudományi karon Is 

Az egyetemi ifjúság 

élete a legjellemzőbb keresztmetszete 
az egyetemi munkának. A szegedi egye-
temnek rendes körülmények között 
átlag ötszáz hallgatóin volt a jogi 
fakultás szünetelése óla Ma a hall-
gatóság száma nem egészen keltő-
száz. ITa összehasonlítást vonunk más 
Atlainofe egyetemi hallgatóinak ará-
nyával, megáltapitnaljuk, hogy a sze-
gcdi egyetem háborús 6152130101(8030 
ellenére is aránylag eléggé látogatott. 
Do mindig ujabb lerülelek szabadul-
nak fel, a közlekedési viszonyok is 
javulnak, ugyiiogy még ebbén a fél-
évben jelentős mértékben emelkedni 
fog a hallgatóság száma. 

Nagy akadálya volt a vidéki egye-
temi ifjúság tanulmányainak folv-
tatásában a kollégiumok átmeneti h l 
ánya. Az egyetemi tanács azonban er-
ről is gondoskodott, úgyhogy ii -'nbm 
szegedi hallgatók nyugodtan jöhetnek 
tanulmányaik elvégzésére. 

Mert az élet tovább folyik. Sőt 
talán valamivel élénkebben is, mint 
az előző években. Az ifjnság komo-
lyabban veszi, mint vaiaha, hivatá-
sát, sok hallgatónál pedig, akik a 
numerus clausus és egyéb tiltó tör-
vények miatt nem látogathatták az 
előadásokat, nz évek óta visszafoj-
tott tudásvágy tör kí. Az egyetem 
csupa szorgalmas tanulás és sliuliu-
mozás. 

A régi jobboldali diákegyesületek 
önmaguktól szűntek meg. Az egyetemi 
ifjúság ezentúl nem bajtársi szövet-
ségekben, hanem olyan ifjúsági egye-
sülésben tömörül, amely egységes if-
júságot akar. 

Az egyetemről szólva meg kell em-

lékeznünk végül a 

Jogi oktatás 

kérdéséről ls. Szegednek u kolozsvári 
egyetem hazaköltözése óla nem volt 
Jogi .fakultása. Ez Igen súlyosan érin-
tette az egyetemi életet és a város 
egységesen állást foglalt a szünetelő 
jogi kar visszaállítása érdekében. A 
rohanó események azonban háttérbe 
szorították a jógi fakultás kérdését 

Értesülésünk szerint most ujabb 
próbálkozások vannak folyamaiban, 
amelyeknök végső célja az, hogy újra 
legyen jogi fakultása Szegednek. A* 
Itt tartózkodó jogászok számára több 
megoldás Ígérkezik. Jogi studiumok 
létesítésének nincs akadálya az egye-
tem keretén belül, dc természetesen 
ennek első követelménye az előadók 
gondos megválasztása. Szerencsére ki-
váló jogászaink vannak Szegeden, 
akikről tudomásunk van és akikkel 
számolunk ugy fs, mint a jogi tan 
folyamok előadóivál. 

Az egyetem vezetősége valóban 
mindent "elkövetett az Ifjúság érde-
kében. És most szeretettel várja • 
környék tanulnivágyó ifjait az egy® 
lem falai kózé. 


