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0 szegedi egyetem díszdoktorrá avat 
kát angol politikust: 

egy konzervatív és egy munkáspárti képviselőt 
Sir RoberI Gower a jogtudomány, Rhys Davies a földrajztudomány 

eszközeivel harcol a revízióért 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemnek nagy ünnepe lesz szombaton, 
junius 13-án. Az egyetem tanácsa akkor avat-
ja díszdoktorrá a magvarság két kiváló an-
gol barátját, Sir Róbert Gowert és Rhvs Da-
viest, az angol alsóház és az angol politikai 
(.let két vezető tagját. A diszülésre szóló ipeg-
hivókat az egyetem már szétküldte. A meg-
hívók szövege a következő-

MEG HIVŐ. 
A magyar királyi Ferenr József Tudo-
mány-Egyetem Tanácsának 1936. évi ju-
nins hó 13-án déli 12 órakor tartandó 
nyilvános iijésére, melyben az egyetem 

Reetora és Tanácsa 
Sir Róbert G o w e r angol konzervativ 

képviselőt az államtudományok-, 
Rhys D a v i e s angol Laltour Party kép-

viselőt a bölcsészettudományok 
tiszteletbeli doktorává avatja 

Az ünnepi aktus jelentőségét és ünnepélyes-
ségét nagy mértékben növeli az. hogv a két 
ingol képviselő személyesen veszi át dísz-
doktori diplomáját. Mindketten szombaton 
délelőtt tizenegy órakor érkeznek meg Szeged-
re és vasárnap délután utaznak el innen. 

Az egyetem két fakultása, a jogtudományi 
és a bölcsészeti kar. még az év elején hatá-
rozta el, bogy a két angol politikus diszdok-
forráavatására tesz előterjesztést. Érdekes, 
hogy a két tudománykarhan a gondolat egv-
időben merült föl anélkül, hogv erre vonat-
kozólag előzetes tárgyalások folvtak volna. 

A jogtudományi karhoz dr. C s e k e v Ist-
ván professzor tette meg a javaslatot. .lava-
olta. hogy a kar avassa sir Róbert G o w e r t 

TZ államtudományok doktorává annak a nem-
'i tközi viszonylatban is nagv tndományos je-
lentőségű munkálkodásnak az elismeréséül, 
amelyet az angol konzervatív párt egvik leg-
nevesebb képviselője kifeitett a jogtudományok 
müvelése terén. Javaslatában hivatkozott arra 
is, hogy Gower, mint az an«oI alsóház ma-
gyarbarát csoportjának vezetőie, hosszú esz-
tendők óta harcol a legszigorúbb tudománvos 
alapon a trianoni békeszerződés revízió iáért, 
miután jogi meggyőződése, hogy ez :t béke-
szerződés nem szolgálhatja nt. európai béke ér-
dekeit és fentartása állandó veszedelmet je-
lent a békére. 

Rhys D a v i e s díszdoktorrá avatására rlr. 
K o g u t ö w i c z Károly tett a bölcsészeti kar-
nál javaslatot. Javaslatában hivatkozott arra; 

hogy a kiváló angol képviselő, aki hosszú idő 
óta igen jelentős szerepet tölt be az aneol po-
litikában és az angol munkásmozgalomban 
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egyaránt, az első MacDonald-kormány állam-
titkára voit és az angol szakszervezeti moz-
galom egyik irányitóia, egyszerű walesi szü-
lők gyermeke. Apja bányász, volt és tizenegy 
gyermekét nevelte föl. Rhys Davies utazásai 
során az egész világol bejárta, uti tapasztala-
tairól számos könyvet irt. Köztük egyet kelta 
nyelven és ebben megemlékezik Magyaror-
szágról is tökéletes tájékozottsággal. Munkái-
val nagy szolgálatot tett a földraj? tudomá-
nyának és már ezzel is kiérdemelte azt, hogy 
az egyetem bölcsészeti kara tiszteletbeli dok-
torává avassa. De a munkáspárti képviselő ki-
érdemelte fokozottabb mértékben azzal a föl 
beesiilhetetlen értékű szolgálattal, amelyet a 
magyar igazság ügyének végzett teljesen ön-
zetlenül, mélységes igazságérzetétől vezéreltet-
ve az angol politikai életben. Rhys Davies 
magyarországi tapasztalatairól terjedelmes 
jelentést készített az angol parlament számá-
ra és ebben a jelentésben pontról-pontra ki-
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f iókjaiban. 

mutatja a trianoni béke tarthatatlanságát. 
Mindkét tudománykar egyhangúlag elfogad-

ta a javaslatot és a határozatolaz egyetem a 
kormányzóhoz terjesztette föl. aki a közel-
múlt napokban adta meg az engedélyt a két 
angol politikus díszdoktorrá-aAratásához. 

Az avató ülés után az egyetem bankettel 
ad a két uj díszdoktor tiszteletére. Az angol 
politikusok vasárnap délben matiné keretében 
előadást tartanak Szegeden és délután utaz-
nak el. 

Szó volt arról, hogy az egyik vadásztársa-
ság tiszteletükre vadászatot rendez és arra 
meghívják őket is. Kiderült azonban, hogy 
Gower az állatbarátok világszövetségének 
egyik vezető tagja, aki elvi ellensége a vadá-
szat sportjának, Rhys Davies pedig, mint 
munkáspárti meggyőződésű angol, szintén 
nem hódol ennek a szenvedélynek A vadásza-
tot ezért törölték a programból, helyette — ha 
kedvező lesz az időjárás —, kikalauzolják őkel 
Tápéra. 

Csak egy napié f. hó 10-én szerdin 
a Gáspár illattzertárban Széchenyi-tér 7. 

minden vevő kap egy ajándék mintakazettát 116 

a Marcel Guerlain, Paris—Budapest 
kozmetikai készítményeiből, 

Csak 1 napig f. hó 10-én szerdán 

A lekésett vonatért 
nem jár kártérítés — a villamostól 

Érdekes kereset a szegedi járásbíróságon — „Az utasnak gondos-
kodni keli arról, hogy megfelelő időben érjen ki az állomásra" 

(A Délmagyarorsz>ág munkatársától.) Dr. G á l 
Andor orvos május tizedikén feleségével és kis-
leányával rokoni látogatásra Hódmezővásárhely-
re szándékozott utazni. A délelőtti órákban indul-
tak el hazulról és a Kossuth Lajos-sugáruton fel-
szálltak a villamosra. A villamosnak a menetrend 
szerint 6 perccel a vásárhelyi vonat indulása előtt 
kinnt kellett volna lennie a rókusi állomásnál. A 
Kossuth Lajos-sugánit felső végében azonban ja-
vították a pályát és miután egy helyen fel volt 
szedve a sin, az utazást csakis átszállással lehetett 
lebonyolítani. Az átszállásnál azonban várni kel-
lett az utasoknak a másik villamosra és így tör-
tént, hogy az orvos és családja elkésve érkeztek az 
állomásra, a vásárhelyi vonat pár perccel azelőtt 
elindult. 

Dr. Gál Andorék nem utaztak el Vásárhelyre a 
későbbi vonattal sem, visszatértek a városba és a 
Hungáriában ebédellek. Az orvos a késés miatt ke. 
resetet adott be a Szegedi Közúti Vaspálya rt. el-
len és ebben 1.50 pengő villaniosköltség, továbbá 
27.62 pengő ebéd-, ozsonna- és vacsoraköltség meg-
térítését kérte. Előadta keresetében, hogy sürgős 
ügyben kellett volna Vásárhelyre utaznia, de a vil-
lamos késlekedése miatt lekésett a vonatról. Az 
eset után nem étkezhetett otthon, mert a házi sze-
mélyzetét előzőleg elküldte, miért is a Hungáriá-
ban volt kénytelen ebédelni családjával együtt. 
Költségeinek megítélését kérte a bíróságtól, inert 
szerinte a késedelemért felelős a villamostársa-
ság. 

A szegedi járásbíróság kedden délelőtt tárgyal-
ta az orvos keresetét és azt elutasította. Az Ítélet 
indokolása szerint a késedelemért nem felelős a 
villamostársaság, mert a gyakorlat szerint egyet-
len vasúttársaság sem vállal felelősséget az elő-
forduló késésekért. Az utas — az indokolás szerint 
— köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő idő 

P P P Í i i n t f l f kölnivizek, púderek, kimérve is, S Í IDDÉ 
l u l m i H l n , nok, borotvapengék, kötszerek, gumiáruk 
fosrkefe, fogpaszta. Tisztviselőknek kedvezmény, Bényl 
Illatszertár, T4bor-u. 7 . Városi adóhivatallal szemben. 

álljon rendelkezésére az elutazás alkalmival és 
ha a gondosságot elmulasztja, ugy az esetleges 
késésért maga felelős. 

Albrecht főherceg 
a szegedi gyermekvédő 
nagytanács csütörtöki 

alakuló ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön reggel Szegedre érkezik A l b r e c h t 
főherceg, a Gyermekvédő Liga kormányzó-el-
nöke, hogy itt részt vegyen a Gyermekvédő 
Nagytanács alakuló ülésén és az Anyák ünne-
pén. amelyet a színházban rendeznek meg. A 
nagytanács ülésének és a főheroeg fogdtatásá-
nak előkészítése céljából kedden délben érte-
kezlet volt dr. vitéz I m e c s György főispán-
nál. A megbeszélésen részt vettek a gyermek-
védelmi egyesületek és intézmények képvise-
lői, ott volt dr P á 1 f y József polgármester is. 

A csütörtöki alakuló ülésen Albrecht főher-
ceg előadást fog tartani, utána megtekinti a 
rókusi és az alsóvárosi fekvőcsarnokot. A ki-
rályi herceg a kora reggeli órákban repülő-
gépen érkezik Szegedre. A repülőtéren nem 
lesz hivatalos fogadtatás, csupán a főispán h 
a polgármester várja meg kinn a repülőgép 
érkezését. Albrecht főherceg nem közölte ér-
kezésének pontos idejét, csupán arról értesí-
tette a város hatóságát, hogy kora reggel ér-
kezik meg, mert részt kiván venni az urna ' 
körmenetben is. Dléután öt órakor vissza repül 
Budapestre. 


