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közbeszólásáért letartóztatta, majd megindult 
az eljárás ellene. Rupert elfogultsági kifogást 
emelt a Schadl-tanács ellen és azt hozta fel, 
hogy a Schadl-tanács előtt иду áll, mintha a 
forradalmi törvényszék előtt állana. Rupertet 

í m február tf 

ezért a kijelentéséért az ügyvédi kamaránál 
feljelentették, amelynek fegyelmi választmá-
nya mai ülésén tárgyalta ezt az ügyet és 
Rupert Rezsőt felmentette. 

A román miniszterelnökség törvénytelenül Járt el, 
a birésá® 254,00® lel kártérítésre Ítélte. 

Bukarest, február 8. Az Averescu-kormány 
Jdofében a miniszterelnökség elkoboztatta a 
Dimineala és Adeuerul cimli lapoknak azon 

amelyben közö'lék a nemzeti pa* 

raszfpárlnak a trónöröklés kérdésében elfog-
lalt álláspontját. A bukeresfi bíróság fegr>ap 
az elkobzás törvénytelensége miatt a minisz-
terelnökséget 254000 lei kártérítésre i/élte. 
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Bud pénzügyminiszter: 
Й forgalmi adó eltörlésére! álmodni sem lehe 

lüsmerem, hogy a pénzügyi hatóságok sokszor fuEmennek a megengedett határofcan' 

ÉS 

Budapest, február 8. A képviselőház mai ülésén 
Lakatos Gyula, a valorizációs javaslat előadója 
beterjesztette az életbiztosítások 5 százalékos valo-
rizációjáról S2jólő módosítást. 

Sándor Pál tovább támadja a javaslatot és ki-
jelenti, hogy a biztosító társaságok mindenkinek 
valorizálnak 10 százalékkal, aki csak bejön hozzá-
juk. A kormány most küalja a határidőt; 

Bródy Ernő hasonló értelemben szólal fel. Tisz-
telet illeti Sándor Pált, aki kapitalista létére oda 
611 a névtelen szegények mellé. 

Györki Imre kijelenti, hogy a biztositóknak 
vannak olyan alapjaik, amelyekből tudnának valo-
rizálni. 

Ezután hevesebb vita fejlődött ki a szocialis-
ták és a kormánypárt között abban a kérdésben, 
hogy az egységespárti képviselők igazgatósági ta-
gok különböző vállalatoknál. A vitában résztvett 
a pénzügyminiszter is, majd a többség elfogadta 
ezt a szakaszt is, Sándor Pál és Propper Sándor 
indítványait természetesen elvetették. 

Ujabb éles vita fejlődött ki a szocialisták és 
a pénzügyminiszter között az Általános Fogyasz-
tási Szövetkezet kftrfil, majd többen arról a kér-
désről szóltak, hogy mikor osztják ki az öt száza-
lékot. Többen azt fejtegették, hogy a diszkrecioná-
lis jog törvénytelen. Erre a pénzügyminiszter ki-
jelentette, hogy ezt hajlandó elejteni. 

Fegyelmit kap 
M erssiahsan jár el az M é i i É M szemben. 

Budapest, február 8. A pénzügyminiszter 
iíiost kiadott rendelete utasítást ad az ország 
összes adóbehaitó hivatalai részére, amelyben 
fegyelmi etfárás terhe mellett mégtillfa az 
adózókkal szemben való minden erőszakot 

Sub auspiciis gubernatoris 
dolkiorrúavatás a szegedi egyetemen* 

Ifjú ~ParassKay Gyula és Bruckner Győsö vasgyürüje. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Díszes \ 
ünnepség színhelye volt szerdán délben a sze-
gedi Ferenc József-Tudományegyetem aulája. 
Sub atispiciis gubernatoris avatták doktorrá 
ifjabb Paraszkay Gyulát és Bruckner Győzőt, 
akik a kormányzó képviselőjének, dr. Petry 
Pál kultuszminiszteri államtitkárnak kezéből 
vették át a vasgyürüt. 

Az egyetem lépcsőházát erre az alkalomra 
feldíszítették, szőnyegekkel vonták be és fel-
virágozták. Az aula is ünnepélyes külsőt öl-
tött. Perzsaszőnyeggel futtatták be a hatal-
mas termet, az ajtóban díszruhás szolgák áll-
tak Az egyetemi tanács helyétől balra volt 
felállítva a kormányzó képviselőjének az emel-
vénye, a tanácstól jobbról és balról a pro-
rektor és a prodékánok helyezkedtek el. Há-
romnegyed tizenkét órakor már szorongásig 
megtelt az aula. Ott voltak dr. Glattfelder 
Gyula megyéspüspök, dr. Aigner Károly fő-
ispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
Fodor Jenő polgármesterhelyettes, dr. Hamza 
Géza a tábla elnöke, dr. Boross Dezső fő-
ügyész, dr. Konczwald Endre a törvényszék 
elnöke, dr. Orosz Pál táblai tanácselnök, Vár-

A többi szakaszokat egy-két felszólalás után el-
fogadja a többség, majd a jelzálogátértékelés sza-
kaszánál az igazságügyminiszter Gál Jenővel vi-
tatkozik. Ezt a szakaszt is elfogadta a többség. 

Az interpellációkra tértek át ezután. Temesváry 
Imre a forgalmi adóról interpellál. A kormány-
párti képviselő kijelenti, hogy az adót eltörölni 
nem lehet, de a kivetésnél és a beszedésnél mél-
tányosan kell eljárni. 

Bud pénzügyminiszter nagy zaj közben két-
ségbevonja, hogy a forgalmi adót el lehetne tö-
rülni. Arról beszélt, hogy már eddig jelentősen 
mérsékelték . . . 

Fábián Béla: Felemelték! 

Bud János azt mondja, hogy az átalányozás adó-
mérséklést jelent. A fázisrendszert nem tllenzi. 
A súlyos panaszokra rátérve, kijelenti, hogy elis-
meri, hogy a pénzügyi hatóságok sokszar ¡ulmen- I 
nek a megengedett határokon, azonban ezeket is 
ellenőrzik. 

A pénzügyminiszter ezután Fábián Béla által 
felemlített egyes eseteket teszi szóvá és kijelentig 
hogy a nagykátai vezető ellen büntetővizsgálat in-
dult meg. Bejelenti, hogy a jutalékokat beszünteti, 
majd azzal végzi beszédét, hogy a forgalmi adó 
eltörléséről álmodni sem lehet. 

Az ülés félnégykor ért véget. 

és ulasitja a hivatalos személyeket, hogy 
eljárásaik során a legnagyobb udvariasság-
gal lépjenek fel. Mindenkit, aki a legkisebb 
visszaélést elköveti, haladéktalanul felfüg-
geszti állásától. 

helyi József prelátus, vitéz Kubinyi Pál kör-
letparancsnok, vitéz Fegyveres Sándor tá-
bornok, dr. Széli Gyula az ügyvédi kamara 
elnöke, dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos és 
sokan mások. 

Az egyetemi tanács teljes diszhen pontban 
.tizenkét órakor vonult be. Dr. fssekutz Béla 
rektor nyitotta meg a diszülést és felkérte a 
két kar dékánját, hogy ismertessék a doktor-
jelöltek tanulmányi haladását. 

Dr. Menyhárt Gáspár, a jogtudományi kai-
dékánja és dr. Szentpétery Zsigmond, a böl-
csészettudományi kar dékánja mondották el 
ezután, hogy ifjabb Paraszkay Gyula és 
Bruckner Győző tanulmányaikban milyen ki-
váló előmenetelt tanúsítottak. A dékánok be-
széde után küldöttség ment a kormányzó kép-
viselőjéért, dr. Petry Pál kultuszminiszteri 
államtitkárért, aki csakhamar megjelent dr. 
Magyary Zoltán miniszteri tanácsos kísére-
tében. 

Dr. Issekutz Béla üdvözölte dr. Petry Pál | 
államtitkárt, az egyetem legszebb ünnepének j 
mondotta ezt az aktust, amely a külső elisme-
rést is megadja a tehetséges és kiváló tanítvá-

nyoknak, szorgalmuk és tudásuk jutalmaként. 
Paraszkay Gyula üdvözölte ezután a kormány-
zó ¡képviselőjét, majd ő és Bruckner Győzd 
doktori értekezéseiket olvasták fel, amelyeket 
a közönség nagy tetszéssel fogadott. Ezután a 
doktorráavatás következett, utána pedig dr, 
Petry Pál államtitkár nagyobb beszéd kíséreté-
ben nyújtotta át a kormányzó vasgyürüjét aa 
uj sub auspiciis gubernatoris doktoroknak. 

— Miránk, magyarokra, sokszor mondják, 
hogy ¡szeretünk ünnepelni és én magam is 
bevallom ezt — mondotta az államtitkár. — 
D? hangsúlyozom, hogy vannak olyan ünne-
pek, amelyek a mi élni akarásunkat, kultúrán-
kat akarják dokumentálni. Ilyen ez a mai ün-
nep is, amely a magyar fajnak tudománvot 
képzettségét, előrehaladását bizonyítja. 

Az államtitkár ezután a kulturális defetiz-
musról beszélt, amely egyre gáncsoskodik, pe-
dig azért, mert szegények vagyunk, felsőbb-
ségünket igenis éppen kultúránkkal kell bi-
zonyítani. Az államtitkár azzal fejezte be be-
szédét, hogy amint a spártaiaknál is szám-
űzve volt az arany, mert csak a vasban lát-
ták az erő szimbólumát, a kormányzó meg-
bízásából vasgyűrűket ad át az uj doktorok-
nak, amely jelképezze a vaserőt, a vasakara-
tot, ernyedetlen szorgalmat a magyar tudo-
mány felvirágoztatásáért. 

Az államtitkár beszéde végén Paraszkay 
Gyula és Bruckner Győző ujjára húzta a kor-
mányzó vasgyürüjét. 

Dr. Issekuiz Béla rektor végül köszönetei 
mondott az államtitkárnak megjelenéséért és a 
diszülést bezárta. Dr. Petry Pál államtitkárt 
az egyetem tanácsa az egyetem kapujáig ki-
sérte le, ahol az államtitkár bucsut vett a rek-
tortól, prorektortól és a dékánoktól. 

SZEGEDI SAKKÉLET. 

Ma este kerül sor Szeged bajnoksága döntőjé-
nek II. fordulójára, mely igen erős ellenfeleket , 
állit szembe egymással. Dr. Burger Göröggel vivja 
első komoly játszmáját, Soóky Lőwingerrel küzds 

Pauer és Köves között a pillanatnyi forma dönti 
el a küzdelmet, Kmetyó aránylag könnyebb ellen-
felet kap Salamonban, Liebmann és Rosenberg 
nem egykönnyen aratnak győzelmet egymás fe-
lett, Zwickl—Szántay, Becker—Konrád játszmái 
szépségdijat vihetnek el, mindkét pár bizonytalan 
kimenetelű, érdekes küzdelemnek néz elé. 

Holnap este lesz a vigaszverseny II. fordulója, 
melynek felállítása: Lőrinczy—Weisz. Léderer—Ko-
vács, Sulik—Vitéz. 

Minden .valószínűség szerint 12-én játsza első, 
csapatversenyét a Szegedi Sakk-Kör. A legjobb 
délmagyarországi együttes első ellenfele a Szegedi 
Munkás Sakk-Kör csapata lesz. 

Itt emiitjük meg, hogy a szegedi postaalkalnu-
zottak megalakították a Szegedi Postás Sakk-Kör^ 
mely a napokban szimultánelőadásra látta ven-
dégül Zwickl Ferencet, a Szegedi Sakk-Kör alel-
nökét. 

Budapesten tartózkodom 
február hó 9-től 14-1 
Nagymozgékonyságu omberi B.17 

a legújabb művészi módon készítek 
és behelyezek. Található vagyok: 

látszerésznél, IV., Kecskeméti ucca 14. 

MQller Károly szemmiivész. 

A B e l v á r o s 
legszebb helyén, minden komforttal ellátott 

szobás yrüakás 
éíadó. Bővebbel d. u. 3—5 ór&lg 

telefonon. m 


