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A szegedi egyetem 

'Az egyelem aulája 
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Labora¿6rium a belgyógyászati klinikán. 

A hercegprímás, a rektor, 
Kogutowitz Károly, Iványi Béla 

és Czaplk Gyula beszédei 
a katolikus diszgyülésen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A má-
sodik katolikus diszgyülést pénteken este a 
városháza közgyűlési termében tartották meg 
az összes Szegeden tartózkodó egyházi méltó-
ságok, a hivatalos város és a szegedi katolikus 
társadalom jelenlétében. A' diszgyülés elnöke 
dr. Serédi Jusztinián biboros hercegprímás 
volt, akit a diszgyülés közönsége lelkes taps-
sal és él jenzéssel fogadott.Vele együtt léptek a te-
rembe József főherceg és gróf Klebelsberg kul-
tuszminiszter. A közönség sokáig ünnepelte a 
méltóságokat.. Serédi biboros ezután elfoglalta 
helyét az elnöki székben. A főherceg, a kul-
tuszminiszter, a püspöki kar, köztük dr. Glatt-
felder Gyula is, az első sorokban foglaltak he-
lyet. 

Dr. Kováfs Ferenc 
egyetemi rektor, a diszgyülés világi elnöke 
nyitotta meg a gyűlést. Üdvözölte Serédi bi-
boros hercegprímást, Magyarország első köz-
jogi méltóságát. Ezek a gyűlések szerencséseb-
ben, mint a hercegprímás égisze alatt, nem 
indulhattak volna. Üdvözölte ezután József fő-
herceget, Klebelsberg kultuszminisztert, a fő-
pásztori kart és az egész közönséget. 
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Serédi Jusztinián ezután felkérta 
dr. Kogufowilz Károly 

egyetemi tanárt beszéde megtartására. A pro-
fesszor a »Tisza és az Alföld« cimmel tartott 
értékes előadást arról, hogy a geográfus szeme 
mikép látja az 1000 éves fejlődést. Beszédének, 
amely a szegedi vidék mocsaras, lápos korától 
a jelenig felölelte az összes korszakokat, nagy 
sikere volt. 

A hercegprímás ezután 
dr. Iványi Béla 

professzort kérte fel »'Az Alföld hitélete hajdan 
és most« cimü beszédének elmondására. Dr. 
Iványi professzor az alföldi katolikusoknak a 
középkori hitéletéről beszélve megállapította, 
hogy nemcsak aránylag, de abszolúte is előrébb 
voltak elődeink. Bizonyítja ezt az is, hogy ak-
kor számtalan monostor székelt a környéken, 
mig most egy sincs. De az akkori Szeged-
nek négy plébániája volt, mig most is csak 
eggyel van több. így vannak olyanok, akik 
azt a kort szeretnék sötétnek feltüntetni, ez 
azért van, mert akkor csak katolikusok vol-
tak, egységes magyarság élt az Alföldön. Sze-
ged hitélete igen intenzív volt. A gazdag és 
népes városban nagy szerepet játszottak a do-
minikánusok és a franciskánusok. Szeged egy-
maga annyi adót fizetett akkor, mint az ak-
kori Buda és Pest együttvéve. Különösen a 
ferencesek munkájának köszönhető, hogy a 
katolicizmust a középkorból átmentették Sze-
gedre. 

A professzor az alföldi hitélet visszafejlődé-
sével kapcsolatban három gondolatot vetett 
fel. Először, hogy telepítsék vissza a kiveszett 
dominikánus rendel, másodszor, hogy az al-
földi magyarok lelki fejlesztésére vándor-
hitoktatókat, lelkészeket képezzenek ki, har-
madszor, hogy a négy prominens egyházmegye 
bevonásával alakuljon meg Szegeden az Al-
földi Történelmi Társulat, amely feldolgozná 
az Alföld egyházi és világi vonatkozású mo-
nográfiáját. 

A professzor beszédére a biboros válaszolt. 
Kijelentette, hogy a vándorhitoktatást ő is igen 
fontosnak tartja. Végül 

dr. Czapik Gyula 
kanonok mondott nagyhatású beszédet »A hit-
élet követelményeiről«. Arról beszélt, hogy 
az Alföld uralkodó vallása a katolikus. A baj : 
a hitbeli f o g y a t é k o s s á g a a híveknek. Arra kéri 

a papokat, hagy fák el a szösziken az örökös, 
moralizálást és a »hajráz beszédeket. Azt fej-
tegette, hogy Nagymagyarország visszaállítását 
tegyék meg vallási követelményeknek, ne le-
gyen idegen az ma, hogy a harci riadó a temp-
lom lépcsőjéről induljon el. 

Beszélt a szekták veszedelmes terjeszkedé-
séről, a vörös szocializmusról, amelynek gyö-
kere egyedül a nyomorban keresendő. Nem: 
pauperitás, hanem kifejezetten mizéria van itt. 
Ezen nyomor lassan hitevesztetté teszi az em-
bereket. Kell, hogy a nyomor végtelen nagysá-
gán az egyház is segitő kézzel segítsen, kell, 
hogy megalakulják a katolikus charitás. 

A diszgyülést a biboros beszéde zárta be. 
Glattfelder Gyula püspök ezután a főpásztori 
áldást kérte a közönségre. Serédi prímás meg-
áldotta a gyűlés résztvevőit. 
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Budapest pontján a Dunaparton 
Ui ve ie tés mellett a jánl ja i 

Elfikelö, patinás szállodájának gyönyörű szobáit 
a mai gazdasági viszonyoknak megfelelő polgári 

árakon: 
Egy ágyas ucoai . . . . 

udvari . . 
Két ágyas uocai dunaparti 

udvar i 

10—16-lg 
6—10-ig 

24—40-ig 
20—24-ig 
15—18-ig 

A jobb szoMk árai fflrdSszoblval értendSk. 
Minden szobiban hideg és melegvíz, tolofon és ridlfl. 

É t t e r m i A r a k : 
Complett reggeli i kávó v. tea v. kakaó 

egy tojással , vajjal és jam-el . . . P 1 . 2 0 
Kitűnő ebéd v. vacsora menü . P 2.40 
Kítfinfi ebéd v. vacsora menü 

előétellel P 
Ezen lapra hivatkozással a szobaáradból 

IcUlön engedmény. 
Szobarendelés lebetöleq 2-3 nappal előbb 

eszköz lendö. 
Bristol-szálloda szobáiból és terrassziról a leggyönySrtlbb 

kilátás nyilik a Dunára és a bndai hegyekre. ^ 


