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doktorrá avatásáról, majd a prorektorből és két
dékánból álló küldöttséf» ment a kormányzó képviselőjéért. Amíg a küldöttség visszaérkezett, a
rektor felfüggesztette nz ülést.
éljenzés közepette lépett az aulába a kultusz«ninizster, aki fekete díszmagyart viselt.
— Hódolattal és szeretettel köszöntöm nagyméltóságodat — köszöntötte dr. Dézsi Lajos rektor a kultuszminisztert —, a hódolat a kormányzó
képviselőjének szól, a szeretet a mi kultuszminiszterünknek.
' A jelöltek nevében Goltncr Dénes üdvözölte a
kultuszminisztert. Eskütétel ntán a jogi és orvosi
kar dékánja doktorrá avatta a jelölteket, akik
most már mint doktorok a kultuszminiszter elé
Járultak.
A kultuszminiszter
a következő beszédet mondotta:
— Az érvényesülésért és a létért való küzdelemben két erő áll egymással szemben. Az egyik a
szelekció, a másik a protekció. A szelekció egy
közjogi elv, az államnak és a társadalomnak az a
törekvése, hogy a nemzet összességéből ki tudja
választani a legkiválóbbakat, hogy ezeket a tehetségeket azután a legmegfelelőbb helyre állítsa
és ezeket a tehetségeket az állam javára működtesse.
— A szelekció felülről indul, a protekció ellenben a létért nehezen küzdő társadalom eszköze. Hogy éleíképes-e valamely állam, az attól
függ, melyik elv tud nagyobb erővel érvényesülni. Veszve vannak azok a nemzetek, amelyek
fontos állásokba nem tudnak megfelelő embereket
állítani. A sub auspiciis Gubernatoris is a szelekció egyik eszköze. A szegedi egyetem tanácsa
önöket erre a kitüntetésre tartotta méltónak és
eközben először esett nőre a választás. Hugonnai
Vilma grófnő volt az első nodoktor Magyarországon és ön gyermekem az első nő Magyarországon,
ak| a sub auspiciis Gubernatoris dicsőségében
részesül.
— íme a kormányzó gyűrűje, amely szimbolizálja szegénységünket Trianon után, szimbolizálja
azt a vaskort, amelyben élünk és azt a vasakaratot, amely az élet küzdelmeihez szükséges. Viseljék ezeket a gyűrűket büszkeséggel.
Dr. Dézsl Lajos rektor beszéde fejezte bc az
ünnepséget.
Délután 2 órakor az egyetem
díszebédet
adott a Kassban, amelyen megjelent a kultuszminiszter, dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök,
dr. Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter
polgármester, vitéz Kubinyi Gyula altábornagy,
dr. Shvoy Kálmán tábornok, az egyetemi tanácsi
kar, élén dr. Dézsl Lajos rektor és még sokan
mások.
Dr. Dczsl Lajos rektor mondotta az első felköszöntőt a kormányzóra, dr. Pollner ödön a
kultuszminisztert köszöntötte, dr. Jankovicb
László az uj doktorokat és a szülőket..
Gróf KIcbelsberg Kunó beszédében arra mutatott
rá, hogy Szeged most változik át a városból nagyvárossá.
Dr. Lányi János megköszönte az üdvözlést, Klug
Péter a szülök köszönetét tolmácsolta.
Dr. Glattfelder Gyula nagy hatást keltő beszédben az egyház, a város és az egyetem együttműködésének szükésgességét hangoztatta.

Karácsonyi segélyí UapnaK
a városi nyugüifasoK
A pénzügyi

bizottság

összeálliiolta

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A pénzügyi bizottság hétfőn délben a polgármester elnökletével ülést tartott, amelynek napirendjén két pont szerepelt, a nyugijasok karácsonyi segélykérelme és a város háztartásának
pótköltségvetése.
A nyugdijasok beadványukban azt kérték a várostól, hogy karácsonyra a régi nyugdijasoknak
egyhavi nyugdijuknak megfelelő segélyt, az 1925.
év második fele óta nyugdíjazott városi alkalmazottaknak félhavi, az 1926. óta nyugdíjazottaknak
pedig negyedhavi segélyt adjon. Ha a segély megszavazása akadályokba ütközne, akkor azt kérik,
hogy ezeket az öszsegeket rendkívüli előleg formájában utalja ki a város és augusztus egytől
kezdve hathónapi egyenlő részletben vonja le a
nyugdíjasok illetményeiből.
A pénzügyi bizottság ugy határozott, hogy a régi
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nyugdijasoknak félhavi, az ujabbaknak negyedhavi illetményeiknek megfelelő karácsonyi segély
kiutalását javasolja, de a legújabb nyugdijasok
számára, akik teljes nyugdijukat megkapják, nem
javasol segélyt.
A pótköltségvetés tételeit Raek Lipót pénzügyi
tanácsnok és Scultéty Sándor főszámvevő ismertette. A pótköltségvetés szerint a városnak különböző címeken 644 ezer pengő a többletjövedelme
ebben az évben, a többletkiadása viszont 643 ezer
pengő volt. Ez az összeg csupa apró tételből tevődik össze. Legnagyobb a Városi Színház berendezésének kiegészítésére költött huszezerpengős
tétel és a Somogyi-könyvtár fejlesztésére fordított
tizenegyezerpengős tétel.
A pénzügyi bizottság a pótköltségvetést változatlanul elfogadta.

Végrehajtás három p e n p adótartozásért
rágalmazás! pörre!
(A Délmagyarország munkatársától.) A törvényszék VíW-tanácsa hétfőn délelőtt érdekes rá Ralin azási pört tárgyalt. A vádlottak padján ifj. Magyar Ferencné és Magyar Istvánné Aigner-telepi
gyékénykészítők ültek. A két Aigner-telepi iparos
szegényes viszonyok között élt. Adójukat nem tudták fizetni és igy történt, hogy a forgalmi adóval
is hátralékba kerültek. A többszöri felszólítások
után a forgalmi adóhivatal részéről Lantos Árpád
forgalmi adóellenőr, mint végrehajtó megjelent
Magyaréknál, hogy az adótartozásra zálogoljon.
Amikor a végrehajtó belépett a lakásba, egy tányérban ötpengős papírpénzt talált. A pénzt azonWAumtátmm

nal lefoglalta, a három pengős adótartozást levonta belőle és erről nyugtát adott. A két aszszony erre rátámadt a végrehajtóra, betörőnek
és rablónak nevezték.
Lantos Árpád végrehajtó az incidens után azonnal jelentést tett hatóságának, mire a két gyékénykészitő aszony ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazás címén indult meg az eljárás.
A hétfői főtárgyaláson mindkét vádlott tagadta,
hogy szidalmazták a végrehajtót A tanuk vallomása után azonban . a bíróság beigazoltnak vette
a vádat és a vádlottakat 30—30 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.
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A kultuszminiszter
SomogylHtelepen, a fogadalmi templomban
és az adventi előadáson

(A Délmagyarország
munkatársától.'}
Gróf
Klebelsberg
K u n ó szegedi tartózkodásának
második n a p j á n , vasárnap reggel Somogyitelepre autózott ki, ahol résztvett az u j iskola
ünnepségén. A miniszter és kísérete innen a
fogadalmi templomba ment, ahol délelőtt 10
órakor ünnepélyes szentmise volt, amelyet
Glattfelder Gyula megyéspüspök pontifikált,
m á r a miniszter által ajándékozott diszes ori nátusban. A püspök prédikációja során a
Szentatya áldását osztotta a város népére. ElSzéchenyi tér és Csekonlcs u.|
mondotta, hogy a Szentatya ismeri és átérzi
a magyarság tengernyi fájdalmát.
— Áldd meg a nevemben őket — mondotta
a Szentatya —, az anyákat, akik hősöket szültek, a hősök fiait és unokáit, hogy méltók
legyenek dicső atyjukhoz.
míg Tnintagyüjteményemet meg nem nézi.
Á Szentatya áldását a fogadalmi templom
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közönsége térdenállva fogadta.
Karácsonyi
álssek
és
mindennemű
A kultuszminiszter délután a Katolikus Kör
papíráruk
nagyban és
kicsinyben.
harmadik adventi kulturdélutánján vett részt.
A kultuszminiszter előadása során a háború
könyv- és papirkoroskedö
Teleion 10-48.
SZEGED
Kölcsey u. 4. utáni erkölcsi züllésről beszélt, amely főképen
a házasságot ingatta meg. A házasságot m a
sokan ugy tekintik, mint valamilyen szerződést. Pedig a katolikus vallás szerint a házasság szentség és mint ilyen felbonthatatlan.
" ®í?rr^<k M T r i u m p h
A
katolikus egyház nagy vitalitásának jele,
vezetó máiba. EgyedOl kopható
hogy minden korban ki tudott termelni olyan
;
intézményeket,
amelyekkel a kor bajait or-
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vosolni lehetett. Most például Magyarországon kettős erővel terjeszkednek az apácarendek. A családtól átveszik a gyermeknevelést, odaállanak a betegek ágyai mellé. A z
egyház szervezeteivel pótolja a modern kor
által megzavart családi élet funkcióit.
Előadásának második részében megemlékezett a miniszter arról, hogy a mocsárlecsapolás után, a tudatlanság mocsarának lecsapolása következik. Ezt a nagy problémát az
egyház és az állam együttműködése oldja
meg.
— Szólaljon meg az Ave Mária esti harangszókor a magyar róna fölött — fejezte be beszédét a miniszter —, ahol egy istenfélő nép.
imádkozik a maga és a hazája boldogulásáért.
Az előadás után a miniszter dr. Aigner Károly főispánhoz ment vacsorára és az éjszakai
vonattal utazott vissza Budapestre.
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Braun Mihály.

Kárpitos bútorok átdolgozását jutányosán Vállalom.
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ZORO és HÜRU esete a fekete n ö v e l

a Belvárosi Moziban.

