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»Nemcsak a hallgatók létszáma miatt,
hanem tudományos felkészültsége révén is
a szegedi egyetem második az országban«
— mondotta dr. Dézsi Lajos rektor az egyetem évzáró Gnnepségén
(A
Délmagyarország
munkatársitól.')
A
Ferenc József Tudományegyetemen szerdán
tartották meg az évzáró ünnepélyt. Ebből az
alkalomból reggel a fogadalmi templomban
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök szentmisét pontifikált. Az aulában megtartott ünnepélyen megjelent Fodor Jenő polgármesterhelyettes, dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök,
Horváth
Gyula tábornok, dr. Buócz
Béla
rendőrfőtanácsos,
dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató, Kószó István nyugalmazott államtitkár, dr. Paraszkay Gyula a járásbíróság
elnöke, Bakó László református, Kutas Kálmán
evangélikus lelkész, dr. Sopsich János püspöki titkár és még sokan másokFéltizenkettőkor dr. Dézsi Lajos rektor vezetésével vonult be az egyetemi tanács. Az
egyetemi dalárda elénekelte a Hiszekegyet,
m a j d dr. Dézsi réklor megnyitotta az ünnepélyt.
— ötvenhét évvel ezelőtt — mondotta dr.
Dézsi rektor — Pauler Tivadar akkori kultuszminiszter előterjesztésére I. Ferenc József megengedte a kolozsvári egyetem alapításáról szóló
törvénytervezet benyújtását és az egyetem
megnyitását. Amikor az egyelem a legnagyobb fejlődésben és virágzásban volt, akkor
jött az oláh rémuralom és kiüldözte hajlékából a kolozsvári univerzitást.
Elismerő szavakkal köszönte meg ezután a
rektor Szeged város áldozatkészségét és kijelentette, hogy a szegedi egyetem ismét a
második egyeteme -az országnak, nemcsak a
hallgatók létszámát tekintve, hanem tudományos felkészültsége révén is. Majd kegyeletes
szavakkal emlékezett meg Tóth Lajosról, a
kultuszminisztérium elhunyt államtitkáráról,
aki sokat fáradozott azon, hogy a kolozsvári

egyelem újból hajlékhoz jusson. A rektor
szavai közbén lehullott a lepel az aula falába
illesztett portréról. Végül megemlékezett a rektor arról is, hogy a szegedi egyetem Alapításának is ma van az évfordulója, az első. nemzetgyűlés 1921 május 29-én fogadta el az
erre vonatkozó törvényjavaslatot.
A nagy tapssai fogadott rektori megnyitó
Után, dr. Mészöly Gedeon tartotta meg felolvasását »Mióta lovas nép a magyar'?« cimmel.
Erről a témáról értekezett a tudós professzor
etnográfiai, történelmi és nyelvészeti szempontból. Az értékes előadás után sokáig zúgott a taps.
A karok jelentése következett ezután a pályadíjnyertes munkádról. Dr. Hainiss Elemér
az orvoskar, dr. Pol^ner Ödön a jogikar, dr.
Mészöly
Gedeon á ' bölcsészeti kar és dr.
Szentpétery Zsigmond a természettudományi
kar jelentéseit terjesztette elő.
A kővetkező egyetemi hallgatók részesültek
pályadijakban: Szabó Mihály, Muráti György,
Haller Artúr, Szabó György, Herzsenyák Mihály, Fazekas Gyula, Incze Gyula, Vlasits
Tibor, Lovász Tibor, Szálay Béla, Czinner
Anna, Kreck Béla, Thury Károly, Nyiri Antal, Gallé László, Horváth Péter, Urmánczy
Antal, Wéber Sarolta. Pályadijat kapott még
dr. Kup Gyula tanársegéd és az egyetemi dalárda vezetéséért Dömötör Gyula.
Dr. Dézsi Lajos mondott még köszönetet a
város hatóságának, hogy a pályadíjakra előirányzott összeget ebben az évben m á r 2000
pengőre emelte fel, majd az ifjúsághoz intézett buzditó_ szavakat. A Hi-mnusZ eléneklésével az egyetem 1928—1929-ik tanéve, hivatalosan bezárult

A zamárdi csendőrgyilkos Szegeden járt
és Horgosnál szökött át a határon
A zentai rendőrség ufabb részleteket közölt a szegedi rendörséggel
(A Délmagyarország munkatársától.) A Zentán
elfogott zamárdi csendőrgyilkos ügyében a zentai
rendőrség az elfogatás körülményeiről már elküldte részletes jelentését a belgrádi belügyminisztériumnak. A magyar hatóságok kiadatási kérelme még nem érkezett meg Zentára és igy Nagvpál
Antal egyelőre a zentai rendőrség foglya maradt.

Két évig lakója volt a Csillagbörtönnek is és kiszabadulása után, Szegedről kiindulva, gyalog bejárta az országot. így Szegedről gyalog ment át
Dunántulra és a csendőrgyilkosság után ezt a
jólismert utat választotta. Nagypál Antal elmondása szerint Kiskunfélegyházáról gyalog indult el
Szeged felé. Kistelek közelében az országúton szegedi kopsira bukkant. A kocsiban ülők szívesen
A megegyezések szerint — mint ismeretes — a
látták a fáradt vándort, aki a kocsi saroglyában
kiadatási eljárás után Nagypál Antalt a szegedi
a széna kőzött húzta meg magát. Az összetört
rendőrség veszi át és szállítja el Budapestre. Zen- és több sebtől vérző csendőrgyilkost a kocsin
tán Nagypál Antalt ismételten kihallgatták, de elfogta az álom. A kocsi utasai a város közelében
vallomása lényegében megfelel az első beismerő nem akarták felkelteni utasukat és igy e^te nyolc
vallomásnak. Nagypál Antal legújabb vallomása
óra tájban Nagypál Antal beérkezett Szegedre.
során szpkésének eddig ismeretlen körülményeiről
A csendőrgyilkost valahol Alsóvároson felkelis tett említést. Vukov Gligorie zentai rendőrkapitették, Nagypál Antal ijedten nézett szét. majd
tány, aki állandó érintkezést tart fenn a szegedi
gyorsan elköszönve rohant ki a város területéről
rendőrséggel, legutóbbi telefonbeszélgetése alkalmáés még az éjszaka Horgosnál átszökött a határon.
val elmondotta, hogy Nagypál Antal szökése közA zentai rendőrkapitány érdekes bejelentése megben Szegeden is áthaladt és Horgosnál ment át a
lepetést keltett, mert éddig az volt a feltevés,
határon.
hogy Nagypál Szegedet elkerülve szökött át a
Nagypál Antal régebben többször járt Szegeden. határon.
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Vígjáték 8 fe.vonásban — Azonkívül:

Nem nősülök.
Szeres Eéla víejá éka 8 ielv.
Főszerep A- Couíse
Móron.
Azonkívül: K e n y e r e s
pajtások.

7 felvonásban
Fősierepló: Fred
T&omsoa.
Előadások kezdete 5, 7. 9. vssár- és ünnepnap 3, 5. 7, 9 órakor
16 Idő esetén a 9 őral előadást c nyári helyiségben tartjuk.

Vidám történet 6 felvonásban
Főszereplő- Bucit
Jones.
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5 7. 9 órak"r
A 9 őral előadási 1« 14« esetén a nyári helyiségben tartjuk.

Zoro és Huru !é"véi " Kaland a bombagyárban.
p

Thomson hattyúdala
B E L V Á R O S I

Május 31, Junius t., 2-án

M O Z I
Péntek, szombat, vasán;ap

Tüzes napsugár.

Jack London regénye 8 felsonánbaij. Főszereplőn; M I I T O N
S I L L S é< D O R I S K E N V O N .
Azonkívül

Köpenikl hercegnő.

Vígjáték 8 fe.vonásban. Főszeieplő: C O O L C E N M O O R E .
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 őrakor
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Május 31, turnus >., ¿ in

M O Z I
Péntek, szombat, vasárnap H

A tettesnek nyoma veszett. 1
Bflnügyi regény 8 levonásban,
Főszereplő. GKlTT/t
Azonkívül.
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Dr. Collín Rosse utazása.!•

Expedíciós te vételek a Szumatra szigetvilágából 5 telvon' sbin.
Elíadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és finnepnap 3. 5, 7, 9 órakor
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Az olvasó rovaía
Munkanélküliség és tuberkulózis
Igen tisztelt Szerkesztő Url Már többször olvastam a Délmagyarország hasábjain a nagv munkanélküliségről, az egykéről és a tuberkulózisról, amelyeknek az orvossága? szerintem sohasem
ott keresték, ahol keresni kellett volna. Vegyük
csak az elsőt: a munkanélküliséget. Ebben az
egy szóban beune van a panaszaink zuhataga, de
benne van — sajnos — megszégyenítő hibánk
is. Mi saját magunk,' magyar vértestvérek tesszük
egymást éhezőkké, munkanélküliekké. Ha mi legalább egy kicsit is megbecsülnénk egymásunk munkáját; értem ezalatt a legszükségesebbtől a piperecikkekig és mindenhol magyar árut vásárolnánk,
bizony nagyon sok jó falat kenyér a szánkban
maradna.
Csak van itt egy kis baj. Magyar testvéreinknek
Iegalább is ötven százaléka szégyenli a magyar
munkát megvenni, vagy viselni, mert az nem
előkelő... Pirulni kell"emiatt. Ezzel saját magunkat tesszük tönkre, saját testvéreinket teszszűk munkanélküliekké és országunkat szegényebbé
tesszük. Csak egy kicsit kellene a jó magyar munkát megbecsülnünk és vásárolnunk, sok ezer magyar munkanélküli válna dolgozóvá. Egy kiéhezett és lerongyolódott embert pedig hamarabb
lekap lábáról az idő viszontagsága és a tüdővész.
Ha nincsen az embernek munkája, munkanélkülivé válik, eladósodik, lerongyolódik, beteges lesz.
Mindig meg kell gondolni, ha bármit is vásárolunk, a gombostütői a gőzekéig, magyar munkát
vásároljunk. Gyógyítsuk ezzel saját magunkat. Ha
ezt megtesszük, megtaláltuk az orvosságot az egykének és a tuberkulózisnek is.
Tisztelettel: V. János

Svájci vendég Szegeden
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! B. lapjában olvastam a tanács álláspontját, melyet a hidvámmentes?ég megszüntetése tárgyában elfoglalt. Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy a mult hetekben
Szegeden járt egy svájci üzletbarátom, széles látkörü, sokat utazott europeer, aki igen jót mulatott, azon, hogy Újszegedre (melytől egyébként
el volt ragadtatva) gyalog átsétálva, hidvámot fizettem. Nem akarta elhinni, hogy ez kötelező,
mert ilyenről seholsem hallott, noha Európa öszszes nagyvárosait bejárta már. Ellenben nem igen
mulatságosnak találta az Újszegedre autón való
kirándulást, nem a fizetett
hídvám magassága
miatt, mely szintén egészen meglepte, hanem inkább az bosszantotta a különben beteges embert,
hogy a nagy költséggel restaurált és pompás állapotban levő közúti hid mindkét végén körülbelül
50—100 méternyi terület kijavitatlan maradt és
azon óriási kátyúk, gödrök tátongnak, amelyek
ugyancsak felrázták szegény svájci barátom belső
részeit, de mondott is a Városi Tanácsra egy
olyan kacskaringós áldást, amilyent magyarra alig
lehet lefordítani.
Talán időszerű volna a közúti hid miadkét végén kijavitatlan területet végre rendbehozatni, ha
már oly sok költséggel restaurálták a hidat!
Tisztelettel: Előfizető.

A beteg cselédlány
Tisztelt Szerkesztőség! Mindenes leányom két
nap óta beteg. Állapota annyira
súlyosbodott,
hogy orvost hívtam hozzá. A Társadalombiztosító
orvosa a beteg leánv először a kórházba, majd
ha ott nincs hely, a belgyógyászati klinikára
utalta. A leány ekkor már vért köpött. Kis családom kétségbe volt esve. Az orvosi rendelettel
kezemben a leányt beszállítottam a kőzkórházba,
ahol azonban kijelentették, hogy egyelőre nincs
üres ágy. A klinikán ugyanezt a választ kaptam.
A cselédleányom ekkor már eszméletlen állapotban volt. Az uccán nem hagyhattam, amire hazavittem családom körébe. Két kisgyermekem van
otthon, akik rajongással szeretik a leányt és akiket kis lakásom miatt külön szobában nem helyezhetek el. Igy könnyen megtörténhetik, hogy
gyermekeim megkapják a cselédleány súlyos betegségét és akkor nem tudom, hogy ki lesz a
felelős érte.
Tisztelettel: Eau régi előfizető.

