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Móra Ferenc: 
a szegedi egyetem díszdoktora 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Fe enc József tudományegyetem taná-
csa a kultuszminisztertől hivatalos értesítést 
kapott, amely szerint a kormányzó a kultusz-
miniszter e'ő erjesztése, illetve a szegedi egye. 
lem bölcsészeti kirónak javaslata etapján szep-
tember 21-én, Gödöllőn kelt kéziratáva hoz. 
zdjdrult ahoz, hogy a szer-edi Ferenc Jő sej 
tudományegyetem bölcsészeti kara Móra Fe. 
rencet honoris causa doktorrá avassa »az iro-
dalom müvelcse és a régészeti kutatások terén 
kifejtett értékes munkásságinak eüsmerése-
képeu«. 

A szegedi egye'em a legnagyobb titokban 
készitette elő a harmincéves irodalmi pálya-
futását jubiláló Móra Ferenc számára ezt a 
rendkívül értékes ki'finletést. Ez az oka annak, 
hogy egészen a kormányzói elhatározás publi-
kálásínak pillanatáig semmil sem tudott a 
készülő kitüntetésről a nyilvánosság és nem 
tudott róla Móra Ferenc sem, aki je'enleg 
Budapest kőzelél-en dolgozik uj regényén. 

A szegedi egyelem fakultásai csak a legrit-
kább ese'.eklen gyakorolják a diszdoktorrá-
avatás jogát, ami jelentékenyen fokozza a szép 
kitüntetés értékít Az egyetemi körökből nyert 
értesülésünk szerint 

a bölcsészeti kar mér régebben 
elhatározta, 

hogy Mórát díszdoktorává avatja. A határozat 
két oldalról is megindokolt előterjesztés alap-
ján szülelett meg, még pedig egyhangú határo-
zat formájában. A javaslatot a karnák esák. 
nem valamennyi tagja aláirta és az aláírók 
Móra Ferenc irodalmi érdemein kívül a ré-
gészeti kutatás és a muzeumigazgatás terén ki-
fejtett eredményes munkásságára is hivatkoz-
tak, amikor honorls causa doktorul ajánlották. 

— Móra Ferenc díszdoktorrá avatásának je-
len Iőségét fokozza — mondotta informátorunk 
—, hogy az eljialározás alapja teljesen objek-
tív alapon nyugvó kezdeményezés volt és 
igy az 

Móra Irodalmi és régészeti mű-
ködésének komoly értékelését 

Jelenti. 

Az egyelem régi szokáson alapuló joga alap-
ján háromféle indokolással tüntethe ki valakit 
díszdoktori oklevéllel. Ilyen módon fejezheli 
ki háláját azok iránt, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal az egyelem érdekeit szolgálták. 
Diszdoktorokat avathat az egyetem kivételes 
ünnepi alkalmakból, mint ahogyan a Ferenc 
József tudományegye'em félszázados jubileuma 
alkalmából is avatott diszdoktorokat. de disz. 
doktorrá avathat valakit az eTyelem valame-
lyik fakultása akkor is. ha megbecsülését kí-
vánja kifejezni olyanokkal szemlen, akik va-
lamely tudományszak művelése e én, vagy 
pedig az általános művelődés terén kímigasló 
érdemeket sre^eztek. Móra Ferencet a bölcsé-
szeli kar az utóbbi jogcímen avatja díszdokto-
rává. Móra irodalmi és tudományos munkássá, 
gát hosszú esztendők óta figyelemmel kiséri 
az egiretem és azok" a pm'esszorok, akik an-
nakidején aláírták a karhoz intézett előter-
jesztést, tisztában voltak Móra kellős műkö-
désének elvitalhatatlanul nagy irodalmi és tu-
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Kedden fs szerdán, október hó 11 és 12-én 

A budapesti Royal Apolló kiváló uldonsága: 

Szerelem a pokolban 
(Fegyhéiz angyula) 

Regény az amerikai iimzsáirszolgáltatAs és a rabok 
életéből. 

Rendezte: F r e d N l b l ó . 

Klóadások vasárnapon .1. 5, 7, 9, hMköznapon 5, 7, 
9 órakor. 

A Belvárosi és a Korzó Hozl azOnate! I 

dományos értékével. Ebben a fel'ogásukban 
a kar minden egyes professzora egyetértett, 
amit elsősorban maga az bizonyít, hogy 

az előterjesztést a karnak csak-
nem valamennyi tagfa aláirta. 

a k i r í ülésen pedig a javaslatot s fakultás 
plénuma egyhangúlag fogadta el. 

A kultuszminiszter lci-ata te n a p érke-ett 
meg az egve'em rektorához. A re'clor a leira-
tot valószínűleg kedden adja át a bölcsészeti 
kar dékánjának, aki azu'án sürgősen megesz! 
javaslatát az avatásra az egyetem tanácsához. 
Értesülésünk szerint Móra Fe c i c ~nne-é''*S 
diszdoktorráavatásának Időpontját novemberre 
tűzi ki az egye'em tanácsa. 

A polgármester feleníése 
a gyermekparaliszis-fárványról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. So-

mogyi Szilveszter polgármester megváltoztatta 
a nyilvánosság egészségügví tájékoztatásának 
eddigi rendjét. Közölte a főorvosi hivatallal, 
hogy ezentúl a sajtó csak rajta keresztül kap-
hat tájékoztatót a járványokról. A polgármes-
ter megállapítása szerint ugyanis a főorvosi 
hivatal igen rapszódikus módon közli a jár-
xánvra vonatkozó adatokat és a rendszertelen 
közlésekkel fölöslegesen fokozza a közönség 
nyugtalanságát 

A nyilvánosság hétfőn már az uj rendszer 
szerint kapta meg az egészségügyi jelentést a 
polgármestertől. A jelentés szerint 

október 7-tól 10-ig minden nap egy* 
egy ujabb Heine-Medin megbetege-

dés fordult elő Szegeden. 

A polgármester ezeket az adatokat a főorvosi 
hivatal „rektifikáló" jelentéséből merítette. v 

rektifikáló jelentés a gvermekbénulási járvány 
egész októberi statisztikáját magában foglalja 
és célja az, hogy a sok zavaros adatközlés után 
helyes tájékoztatót nyerjen a nyilvánosság. A 
főorvosi jelentés szerint október 1-én egy ese-
tet jelentettek be vidékről, másodikán nein tör-
tént megbetegedés, harmadikán 2 volt (az 
egyik vidéki), negyedikén 1 városi, ötödikén 9. 
ebből 4 vidéki, 5 városi. Az őt városi eset közül 

négy bénulásnélküli, úgynevezett abortiv eset 
volt, egy pedig béntilásos. Hatodikán 14 esetet 
jelentettek be, ebből 

4 haláleset 

volt. de a boncolás alkalmával kiderült, hogy 
a négy haláleset közül három nem a Hcine-Me-
din következménye volt. a járvány terhére igy 
ezek közül csak egy haláleset irható. Elsejétől 
hatodikáig tehát tiz gvermekbénulási eset for-
dult elő Szegeden, de'háromnál téves diagnó-
zis volt, a megmaradt hétből öt abortiv eset. 
bénulás nélküli. A tizennégy bejelentés közül 
hat volt vidéki. 

Hetedikén bejelentettek egy szegedit, nyolca-
dikán egy vidékit, kilencedikén egy szegedit és 
tizedikén egy szegedit 

A kilencedikén bejelentett eset 

Az alsóvárosi zárdában fordult elő, 
ahol egy tizenegyéves leánynöven-
dék betegedett meg gyermekbénulás -

* ban. 

A főorvos kijelentette a polgármester előtt, 
hogv ezt az esetet nem lehet az iskolák meg-
nyitásával összefüggésbe hozni, mert a jár-
vány lappangási ideje minimálisan 10 nap, 
ennyi pedig még nem telt el az iskolai tanitás 
megkezdése óta. 

22 indítvány, 2 interpelláció 
a szerdán kezdődő közgyűlés 

napirendién 
(A Délmagyarorszáf munkatársától.) A szerdán 

összeülő őszi közgyűlés napirendjét hétfőn dél-
előtt állította össze a tanács, Az összeállított ten. 
vezet a keddi előkészítő kisgyűlés elé kerül, a 
végleges tárgysorozatot az fogja összeállítani. 

A napirendtervezet szerint a tárgysorozatnak 
61 pontja lesz. kőztük 11 körirat, 25 kissyülési 
előterjesztés, két interpelláció és 22 indítvány. 

Biharvármegye köriratában a rozsda- és aszály-
károk elhárítására sürget kormányintézkedéseket, 
Jásznagykunszolnokmegye a nagy áradások M:ai. 
nak felkutatását kéri. Győrmegye a szakszervezeti 
jog reformjáért indított akciót, Budapest törvény, 
hatósága a hadirokkantak, özvegyek és árvák sor-
sának törvényhozási rendezését kéri, Debrecen a 
kartclek megrendszabályozását és a gazdasági vál 
ság következményeinek enyhítését. Miskolc város 
a fiatal értelmiség elhelyezkedési lehetőségének 
biztosítását szorgalmazza feliratiban és körira-
tában. 

A kisgyülési előterjesztések között szerepel két 
kegyúri bizottsági tag megválasztása, Barmon 
György alsótanyai esperes.plébános nyugdija-*sa, 
a fogadalmi templom fűtőberendezése. A tárgy 
sorozat 35. pontja 

a város Jövő évi költségvetése. 
Szűcs Imre a kéményseprési szabályrendelet 

végrehajtása körül mutatkozó visszáságokról in. 
terpellál, dr. Tóth László pedig azért interpel. 
Iái, inert az egyelem orvosi fakultása több szegedi 
diák felvételi kérelmét visszautasította. 

Bartha Mihály indítványában hétezer pengő se-
gélyt kér a móravárosi templom berendezésére. 
Dr. Bodnár r.éza azt indítványozza, hogv a város 
a megycheoszldsok  uj tervével kapcsolatban in-
dítson Szeged é rd"kében nagyarányú országos pro-
pagandát, hogy Szeged legyen az uj megve szék. 
heiye, hogy idehelyezzék az alsófoku közigazga-
tási bíróságot, h'>gy Szegedből erős kulturális, köz-
igazgatási és igazságügyi cenlrum legven. Ebből a 
célból készíttessen a közgyűlés nagyobb terje-
delmű. irodalmi színvonalon ál ló memoraudumot. 

Ennek bevezető részét irja dr. Somogyi Szilvess. 
ter polgármester, Szeged kulturájút Móra Ferenc, 
közigazgatási viszonyait dr. Dettre János, igaz. 
ságügyi intézményeit dr. Széli Gyula, közlekedést 
viszonyait dr. Veress Gábor, műszaki berendezke. 
déseit Berzenczi-y Domokos és pénzügyi viszQ. 
nyaít Sculléty Sándor ismertesse. Ezt a memo-
randumot küldje el a város a kormány, az or-
szággyülés minden tagjának, a tarstörvényhatósá-
gcknak. a városoknak és csináljon vele ors^ígos 
Szeged-propagandát. 

Hasonló tárgyú indítványt nyújtott be Gál Mik-
sa is. 

Hegedűs Bité János a piaci h -lypénzek leszállim 

tását kéri, dr. Hunyadi János azt indítványozza* 
hogy a város sohase használja a Csonkám agyár, 
ország elnevezést, csak Magyarországot ismerjen 
és a megszállt területek régi földrajzi elnevezéseit 
használja. 

Dr. Hunyadl.VaSs Gergely és Pásztor József 
városi mozi felállítása ügyében nyújtottak be in-
dítványt. 

Kovács József a Lechuer-tér és a Szentistván-
lér feltöltését, dr. Singer István a lakbérietí sza-
bályrendelet módosítását indítványozza. Szécséngi 
Istvánnak a Gömbös-kormány üdvözlésére vonat-
kozó indítványát a polgármester pártoló javaslat-
tal viszi a közgyűlés elé. 

Dr. Szivessy Lehel indítványában azt kéri, hogv 
a város hagyja érintetlenül a zeneiskolai tanárok 
minősítési pótlékát. 
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