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0 jogi karok közgazdaságtudományi osztállyal való 
kibővítését javasolja a szegedi egyetem jogi kara 

Négy uj tanszéket állítanak fel a jogi karon 
A 

jogi 
szegedi tudományegyetem 
kara nagyjelentőségű ter-

vere let dolgozott ki, amelyben 
vaiamennyi egyetem iogi kará-
nak közgazdasági* osztállyal való 
lílMivitésél javasolják, egyúttal 
}xxllig a karnak jog- és 'közgazda-
ságtudományi elnevezést adná-
nak. r I 

A Délniagy.Írország munkatár-
sának nyilatkozott crrŐL a kér-
désről dr. M a r t o n y i János 
egyetemi tanár, a jogi kar dé-
kánja, aki UT. Bén is György 
professzorral dolgozta ki az cr-
rovonatkozó iavasiatot. 

— A k'bövilell jogi karnak — 
mondotta Martonyi professzor 
két osztálya lenne, mégpedig a 

Jogi és lUÍaniludoiiiányl, a má-
sik pedig a közgazdaság' és tár-
sadalomtudomány*. osztály. Ezt 
az elgondolást a* jogi karnak az 
a felismerése hozta létre, hogy 
a jog nem öncélú dolog, hanem 
szorosan összefügg a társadalmi 
és gazdasági élet fejlődésével, 
ezenkívül a társadalmi erővi-
szonyok formálják a mindenkori 
jogot. Eddig csak a budapesti 
műegyetemen müköd'ött közgaz-
dasági kar, ameiy azonban túl-
zsúfolt volt és igy a magyar 
kultúrpolitikai fejlődés szem-
pontjából kívánatos, hogy a vi-
<féki egyetemek is Közgazdasági 
karokat" létesítsenek. 

Martonyi professzor elmon-
dotta beszélgetésünk során,hogy 
a jogi kar figyelemmel volt en-
nek a kérdésnc.c felvetésénét 
arra is. hogv az- államháztartást 
no érje különösebb megterhelés. 
A kidolgozás alatt álló szabály-
zat szerint ezért a két osztály 
tantárgyai részlten közösek len-
nének ós igv csak négy uj tan-
szék megszervezéséré lenne 
szükség, mégpedig társnilalom-
tndom-íny*, szociológ'aí, lovábbá 
szöve'kezellndom inv", gazéaság-
polllfka* és iizemjazdasaiji tan-
szék megszervezésére^ 

— A gazdaságpolitika és szö-
Velkczettudomány körében tar-
tamié előadások során különö-
sen Figyelmet fordítunk az ag-
rár szempontokra, Szeged mező-
gazdasági jellegénél fogva — 

folytatta a dékán —, ezenkívül 
a földmű vessző vet kezetek kiépí-
tésével kapcsolatos szákkérdé-
sekre is. Az üzemgazdasági tan-
szék előadásaiban arra lennénk 
figyelemmel, hogy az államo-
suíó nagyüzemek Számára szak-
képzett tisztviselőgárdát nevel-
jünk. A fcLáiliitanctó tanszakokon 
kívül számos kisebb gyakorlati 
tantárgyat is adnának élő, ame-
lyet a gyakorlati élet fcl'kért 
szakemberei látnának el. 

Beszélgetésünk végén Marto-
nyi dékán hangsúlyozta, hogy 
mindezeknek a terveiknek a meg-
valósításához feltétlenül szükség 
van arra, hogy ujabb helysége-
ket Cs btztos'isanak a jogi kar 
számárat ezért egyetem: épít-

kezésekre lenne szükség, amely 
mindedképpen előnyös lenne 
Szeged kulluráL's és' gazdásági 
szempontjából egyaránt. 

Érdeklődéssel figyeljük a sze-
gedi tudományegyetem jogi ka-
rának felvetett értékes javasla-
tát, amelyet előadlak dr. Ale-
x i ts György elvtárs, kultusz-
áltani titkárnak is szegedi láto-
gatásakor és értesülésünk sze-
rint a mai napon terjesztik a 
Szegedre érkező O r t u t a y kul-
tuszminiszter elé. Véleményünk 
szerint megfelelő szakemberek, 
demokratikus tudósok beállítá-
súval ez az egészséges ötlet két-
ségtelenül hasznos fejlődést je-
lentene egyetemi oktatásunk te-
rén. • l 

A munkáspártok egyesülésének 
nem megindítója, hanem befejezése fesz 

az egyesülési kongresszus 
A két munkáspárt nagybu-

da,pesti titkárainak közös ér-
tekezletén Kádár János elv-
társ hangsúlyozta, az egység-
bizottságoknak ugy kell vé-
gezniük munkájukat, hogy 
még a juniusi egyesülési kon-
gresszus előtt be tudják fe-
jezni Nagybudapesten azegy-

gyen 
nek. 

a két párt egyesülésé-

Marosán György elvtárs ar-
ra hívta fel a szociáldemokra-
ta titkárokat, hogy a jobbol-
daliakat könyörtelenül távo-
lítsák el soraikból. Egy sok-
kal magasabb szinten álló 

séges szervezetek megterem-1 Pírt tagjai leszünk — mon-
tését. Az egyesülési kongresz- dotto —, ezt a keretet gaZd'a-
szus nem megindítója, hanem giljuk most értékes szociál-
befejező aktusa kell, hogy le- demokratákkal. 

Reméljük, hogy a kialakuló munkaverseny hároméves tervünk sikerét, 
demokráciánk erősödését szolgálja 

Tovább gyűrűznek a munkaverseny 
hullámai a szegedi üzemekben 

A vörös Csepei felhívására 
indított munkaversenyéket az 
elmúlt héten Szegedén tovább 
szervezték. Szeged mindén jelen-
tős üzemélien megtartott szak-

Munkasegélyt kapnak 
a szegedi munkanélküliek 

A szegedi munkanélküliek kül-
döttség;'nek kérésére Gváni Im-
re főispán, Tombácz Imre elv-
társ, az MKP nagyszegedi vég-
rehajtó bizottságának elnöke és 
Papdii György elvlárs Budapes-
ten járt. Az építés- és közmun-
kaügyi minisztériumban, vala-
min! a tervhivatalnál előtárták 
a munkanélküliek nehéz helyze-

tét és legalább a húsvét előtti 
időre munka segélyt kérlek. 
Húszezer forint kiutalást kaptak' 
erre a célra, amelyből hétfőn 
300 munkanélküli foglalkoztatá-
sát tudják megindítani a város-
ban folyó utaiapozá.si munkák-
nál. Ez a munka körülbelül 'hat-
van forint keresetet biztosit ©gy 
személynek. 

H ú s v é t r a b o r o k 
S á n d o r Béla i t a l á r u - ü z l e t é b ő l 

é s l i k ő r ö k 
a Föpostánál 

Legújabb O R I O N r á d i ó k a t 
9 havi részletre adok 

K e l e m e n M a r t o n Ke lemen -utca 11. 

Az ország többi városai is követik 
Szeged közigazgatási munkaverseny-
telhivását 

Jelentettük, hogy Szeged' köz-
igazgatási munkavorsenyre hívta 
ki Debrecen, Kecskéméi és Hód-
mezővásárhely hivatalait, városi 
üzemeit. Ezek a városok el is 
fogadták a .viliivást és szomba-
ton délelőtt elküldték megbízot-
taikat Szegettre és részletesen 

szakasza március 15-től augusz-
tus 31-ig, a második szakasza 
pedig az év végéig tart. 

A versenyt egyébként nagy 
tetszéssel üdvözölték a Buda-
pesten most lezajlott polgármes-
teri értekezleten is és ethatá-

raegbeszülték a versenyfeltétele-1 rozták, hogy az ország többi vá-
kiot Dénes polgármesternél a vá- rosúban is hasonló versenyeket 
ros vezetőivel. A verseny első rendeznek. 

n a g y v á l a s z t é k b a n 
részletre is. Javítások jótállással 

D é r y E d e Szeged, Kiss-utca 3. sz-

szervezeti napokon a szakszer-
vezeti kiküiG'ötlék ismertették a 
további fe.léteteket, eljárást, a 
munkaverseny különböző szabá-
lyait. 

A lezajlott szakszervezeti na-
pokon az üzemekben a munká-
sok maguk is felszólallak, ész-
revételeket. indítványokat nyúj-
tottak be a versennyel kapcso-
latbán. A gyufagyárban például 
hangulat alakult" ki a versenyt 
esetleg akadályozó elemek meg-
rendszabályozására. A gyufagyá-
ra dolgozók külön örömmel vet-
ték Kossá elvlárs minap han-
goztatott szavait: (Magunk kö-
zött is megteremtjük a tiszto-
gatást ...» 

A közüli hid' munkásai cgyem-
berként fogadták el a Margit-
hidat építő munkások verseny-
re való fihivását. ' • 

— Elfogadjuk a 'kesztyűt — 
mondják — annál is inkább, 
mert az ujszegedi oldalon emelt 
kapun kiírt jelmondatunk — 
munkásegységgel a hároméves 
tervért — erre -kötelez bennün-
ket. 

A Lemezgyár munkásai szer-
dán a MÁLLERD liárosfi enyve-
zeltleniezgvárat hivta ki. Szeret-
nénk. ha a kialaküló verseny 
a hároméves tervünk ^ikerét, 
demokráciánk erősbödését szol-
gálná — mondják kihívásukban. 
— Ugyanakkor az újpesti Fnr-
itt'r és I.oinezniüvek kihívását is 
elfogadták. 

A következő héten előrelát-
hatóan tbvább gyürüziiekj a ver-
seny hullámai a szegedi üzemek-
ben. i 

— Rémhirlerjcszlő egyete-
mi hallgatók. Az állam védel-
mi osztály őrizetbe vette Mu-
csi Pál, Laffers Zoltán és 
Hajnal Pál szegedi egyetemi 
hallgatókat, mert bent az 
egyetemen és kint a "városban 
dem okr áciaellenes k ij elen lé-
seket tettek és rémhíreket ter-
jesztettek. A három egyetemi 
hallgatót átadták a népügycsz-
ségnek, ahol elrendelték elő-
zetes letartóztatásukat. 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK 
Mérsékelt északnyugati, nyugati szél, változó felhőzet* 

többfelé futóeső, a hegyeken esetleg kisebb havazás/A hő-
mérséklet emelkedik. ' 

A Tisza ma Szegednél 168 (35). Vízének hőmérséklete 
6 fok. 

N A P I R E N D 
Vasárnap, március 21. 

Nemzeti Szinház délután 3 
órakor: Titanic keringő. (K. M. 
béri.) Esle 7-kor: A mosoly or-
szága. (Bérletsz.) 

Széchenvl Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Talpig úrinő. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt fél 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi: fél 0 és fél 8: 
Helenkint egyszer láthatom. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Láthatatlan pofonok. 

Korzó Mozi: 3, féi 6, 8 óra-
kor : JBern a de tte. 

Muzeum- szépművészeti és ős-
régészeti osztály nyitva 9—2-ig. 

Egyelemi könyvtár: zárva. 
Somogyi könyvtár: zárva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; 

Just Frigyes: Petőfi S.-sugárul 
59; Török Márton: Csongraídi-
sugárut 14; Selmcczi Béla: So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— Nagyheti istentiszteleti 
sorrend a fogadalmi temp-
lomban Március 21-6n, virág-
vasárnap délelőtt 10 órakor 
barkaszent el és. Végzi a me-
gyésfőpásztor. Szentmise alatt 
Passió. 24-én, nagyszerdán 
délután 3 órakor Jeremiás si-
ralmai. 25-én, nagycsütörtö-
kön délelőtt 9 órakor püspö-
ki szentmise, közös szent.ál-
doz,ás, olajszentelés. Délulán 
3 órakor Jeremiás siralmai. 

— A nagyheti islentisztele-
íek rendje a reformátusoknál. 
Virágvasárnapján a Kálvin-
téri templomban délelőtt liV-
romnegyed 9, 10 és délután 5 
órakor, a Honvéd-téri temp-
lomban pedig délelőtt 8 és 
11 órakor lesznek ünnepi is-
tentiszteletek. Nagyhét min-
den napján délután fi órai 
kezdettel bűnbánati istentisz-
teletek, amelyeken az ünnepi 
urvacsoraoszlásokrn JÍ észül 
fel a gyülekezet. Ezeket a 
bűnbánati istentiszteleteket s 
az urvacsoraosztásokat is a 
Kálvin-téri temolomban tart-
ják. 

— A Zsidó hitközség szék-
házában kedden délután 6 
órakor baráti összejövetel ke-
retében Groszmann Sándor, a 
Magyar Cionista Szövetség in-
téző bizottságának tagja, aki 
néhány hete tért vissza pa-
lesztinai útjáról, előadást tart 
a szentföldi helyzetről. 

H á r o m e z e r forintot 
juttattak el iaz Ujszegedi 
Kendergyár d'olgozói és igaz-
gatósága a Nemzeti Segély 
Szegedi csoportjához a gö-
rög szabadságharcosok ja-
vára. Szeged legnagyobb 
üzeme létszámához képest 
megfelelően támogatja a sa-
ját, de minden nép szabad-
ságáért is hősi küzdelmet 
vivó görögöket. 

— A rókusí MKP és az 
SzDP húsvét hétfőn délután 
4 órai kezdettel Darvas Jó-
zsef: »Szakadék« cimü drá-
máját ad ják elő a rókusi kul-
túrházban a szegcdi kender-
fonógyár kulhírcsoportjának 
közreműködésével. Belépés 
díjtalan. Mindénkit szeretet-
tel vár a rendezőség. 

— Toléereamiénv: MTK—Cse-
pel lá ) (1:«). 

x Húsvétra finom szesz 
nagyban és kicsinyben kap-
ható ifj. Tóth Andrásnál, 
Arany János- és Berzsenyi-
utca sarok. 

Ajánlunk 
raktárunkról szállítható 

kézimunka 

ZEFÍR 
GYAPJÚFONALAT 
különböző színekben. 
Rendelésével forduljon 

KIST ARCSfll 
FÉSÜSFONOGYÍR R.-T. 

Üzemét Bérlő Kft. közp. 

irodájához Budapest, V., 
Szent István-lér 12. 

Telefon; 129-656, 126-297 

Szinház • f i l m •Művészet 

B a l á z s G . Árpád kiállítása 
Az Újságírók és Művészek 

Otthonában igazi, vérbeli mű-
vész élettől és erőtől duzza-
dó gyűjteménye sorakozik fel. 
Különösen nagy kialitásuak 
monolipiai és linóleum-met-
szetei. 
. Igazi proletárfestő, témáit is 
ebből a körből merili. Az em-
ber érzd a magvető, a kapáló 
és favágó munkások fáradtsá-
gát és hallja ziháló létekze-
tüket. Ugyanúgy látja a pro-
letárnegyedek ütött, kopott 
házait, az előttük álldogáló 
teherhordó lovakkal, melyek 
szintén a nagy, nehéz mun-
ka szenvedő alanyai. 

Képei között legjobban tet-
szett a szarajevói utcarész-
let, Teherhordó' ló, bosnyák 
leány, belgrádi utcarészlet, 
hordárok, magvetők képei és, 
grafikái. 

Meggyőződésünk, liogy szép 
anyagi és erkölcsi eredmény-
nyel zárul majd a kiállítás, 
amelyet két hétig, délelőtt 10 
—délután 5 óra között tarta-
nak nyitva. 

Dinnyés Ferenc 

Collegium Musicum 

Holnap, hétfőn este fél 8 
órakor lesz Szerdahelyi 
László hcgcdüeslje a Colle-
gium Musiicum Vil i . bérleti 
hangversenyeként a Zenekon-
zerv a lóriu mbaji. K özrem ükö-
dik Ág Magda (zongora). Mű-
soron Mendelssohn hegedű-
versenye, Szatmári Géza he-
ged ü-zon gor a szonátáj ának 
szegedi bemutatója, d'r. Bá-
rányi János egy hegedüátira-
tának első előadása is szere-
pel. 

Jegyek 2 forinttól a'tKonzer-
vatóriumban és az esti pénz-
tárnál válthatók. 

oOo 

x Odnoposofí: ápr. 1. A je-
lenkor egyik legkiválóbb he-
gedűse, a boszorkányos tech-
nikájú amerikai művész: Od-
noposoff ápr. 1-én, csütörtö-
kön tartja meg szegedi hang-
versenyét. Tisza fél 8. (Kon-
cert mesterbérlet VII.) 

x Rrilliáns ékszert és kar-
órát igen magas árban meg-
vételre keresek. Físchcr ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

— A Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetségének ujsomo-
gyilelepi csoportja e hó 21-én 
délután 5 órakor nőnapot tart 
az u j somogyi telepi iskolában. 
Előadó Klonga Miklósné. 


