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t»K fH állani a tanács el«tt. Most bét tapasztalt 
ember, két egész férfi áll előttünk, két angol ál-
lampolgár, aki már rég elindult az Igazságnak, 
szépnek és jónak az utján. Ezeket a tapasztalt, 
bölcs embereket én már nem taníthatom, csak 
megköszönöm nekik, hogy házunkba betértek, 
hogy minálunk megpihentek és megerősítem őket 
a* elismerés ételével, a hála italával s a magyar 
szív szeretetének minden melegével. 

— UJ doktoraink derék tagjai a dicső angol 
parlamentnek, a i elismerésen tul fogadják hálán-
kat síért, amiért helyettünk, a némaságra Ítéltek 
helyett beszéltek. Mert mi, akiknek testvérei tú-
szul maradtak aa uj határokon tul. nem beszélhe-
tünk. önökön át minden kedves angol barátunk-
nak szól ez n köszönet. És végül, a hálán tul, vi-
gyék el szeretetünket, amellyel szivünkbe zártnlc 
önöket s amellyel kívánjuk önöknek a legjobb si-
kert, legnagyobb boldogságot és az Isten minden 
áldását. 

A ráctori üdvözlet után először 

Sir Róbert Gower 

köszönte meg * latüntetést. Beszédében hang-« 
Milyozta, hogy a szegedi egyetemtől nyert meg* 
tiszteltet és túlságosan nagy annak a mimkánlak az 
értékéhez képest, amelyet a magyar igazság érde-
kében eddig kifejtett. Elmondotta, hogy a ma-
gyar igazságért indított harcára az a sok megkapó 
hasonlatosság sarkalld, amilyet a Magna Chhrta 
és az Aranybulla között ismert fel. 

— Szeretném az európai béke szolgálatába 
állítani azt az évszázadot barátságot és rokon-
szenvet — mondotta —, amely a két ősi nemzetei 
egymáshoz kapcsolja. Csak tudományos, politi-
kai és emberi kötelességemet teljesítem akkor, 
amikor az igazság napfényét igyekszem ráveti feni 
a Trianonban elkövetett tragikus tévedésre. A tria-
noni szerződés olyan operáció volt, amelynek kö-
vetkezményei károsak az igazságra és veszélyesel.' 
i békére. Ezzel a szerződéssel szemben érvénye-
sülnie kell az igaz tágnak és a jognak. Nem lehiet 
messze a nap, amikor Magyarország megkapja 
as elszenvedett igazságtalanságokért a maga elég-
tételét ée elfoglalhatja helyét a világ első nem-
zetei sorában. Amit teszünk az angol parlament-
ben, azt szívesen, meggyőződésből, az igazság 
szeretetéből tesszük. 

A beszédet a közönség percekig tartó lelkes 
tapssal fogadta. 

Ezután 

Rhys Davies 

nondott köszönetet a díszdoktori diplomáért, 
ímelyet uj köteléknek tokint. Munkálkodásának 
kettős célja van, az igazság és a béke szolgálata. 
Ezt a két célt most, hogy a uegedlí egyetem 
kitüntetése érte, fokozott lelk^edéisel és mwn-
'tával kívánja szolgálni. 

Nagy taps és éljenzés fogadta a munkáspárti 
képviselő beszédét is. Ezután a rektor átnyújtotta 
a tokba zárt okleveleket a díszdoktorrá' avatott 
képviselőknek 

Díszebéd 
Aa egyetem délután két órakor szükebbkörü 

eWdet adott az u j díszdoktorok tiszteletére a 
Hungária éttermében. Az első pohárköszöntőt 
D i t r ó i Gábor rektor mondotta az angol ki-
rályra és a kormányzőra, majd dr. Su r á -
n y i-U n g|e r Tivadar professzor köszöntötte 
az egyetem u j diszdoktorait angol. Z o 1 n a i 
Béla francia nyelven. 

A köszöntőket először G o w e r köszönte meg 
ki jelentve, hogy az angol alsóház hatalmas 
magyarbarát csoportjának segítségére a ma-
gyarság mindenkor számithat. 

Megindítóan közvetlen pohárköszöntőt mon-
dott Bhys D a v i e s is. Azzal kezdte, hogy tu-
lajdonképen most lépte át életében először 
egy főiskola küszöbét, hogy a szegedi egyetem 
díszdoktorrá avatta, mert őszintén bevallja, 
hogy csupán elemi iskolákat végzett, amit az 
elem! ismereteken kivül tud. azt magánúton 
sajátította el. Éppen ezért értékeli rendkívül 
nagyra a tiszteletbeli doktori cimet. Hangsú-
lyozta ezután, hogy a magyar igazság ügye sir 
Róbert Gower kezében igen fó helyen van. 
Közétpeurópa lövő sorsa felé nagy bizakodás-
sal tekint, mert a környékező államokban bár-
mi történjen is, Anglia sohasem feledkezik 
meg arról, hogy itt, a Duna mentén az angoi 
nép nemes szivü barátja él: Masvarorszáü. 

Tréfásan hivatkozott arra, hogy az angol po-
litikai életben milyen ellentétek választják el 
Gowertől, a konzervatív párt képviselőjétől, de 
a magyar kérdésben tökéletesen egyetértenek, 
a magyarbarátságban találkoznak. Az angolok 
nagyon jól tudják, hogy a magyarság, bármi-
lyen kis nemzet is, nagyrahivatótt és nagv al-
kotásokra képes. 

A nagyhatású beszéd után N a g y Emil 
mondott beszédet. Kifejtette, hogy az angol 
nép nem csak politikai okok miatt áll ki a 
magyar igazság mellett, hanem azért is, mert 
tisztában van azzal, hogy a trianoni békeszer-
ződés részben angol lobogó alatt jött létre. Az 
angol lelkiismeret ezt a tévedést szeretné mi-
nél hamarább jóvátenni. A két angol képviselő 
képében az emberi igazság békegalamb ia je-
lent most meg a szegedi egyetem aulájában. 
Gyönyörű szimbolumot lát abban, hogy a 
messzi Wales-hől elindul egy fiatal bánya-
munkás és hófehér hajjal eljut a szegedi egye-
tem diszdoktorságálg. pedig 10—11 évvel ez-
előtt még angol miniszterek is akadtak, akik-
nek fogalmuk sem volt arról, hogy létezik va-
lahol egy önálló állami életet élő, ezereszten-
dős Magyarország. 

Végül L u k á c s György tartott beszédet és 
Sir Róbert Gower érdemeit méltatta néhány 
emelkedett mondatban. 

Az angol képviselők délután hat órakor meg-
tekintették a várost. 

Az angol képviselők 

vasárnap 

is Szegeden maradnak, délelőtt fél tizenkét 
órakor a Szeged! Alföldkutató Bizottság ülésén 
a városháza közgyűlési termében előidáM tar-
tanak az angliai viszonyokról, délután két óra-
kor a sinautóval utaznak vissza Budapestre. 

Rhys Davies 
Kossuth szobra előtt 

Kedves és jellemző jelenet szemtanúi lehet-

tek azok, akik szombaton, egy óra után a Klau-

zál-téren jártak. Ai egyetemi tanács díszdok-

torává tó közgyftíésének közönsége már szer-

teszéledt. A Dugonics-tér felöl kisebb társa-

ság közeledett a Klauzál-tér felé. Rhys Davies 

együtt haladt Nagy Emillel, S zen tGyö r-

gy l Albert professzorral és feleségével. A tér 

közepén Nagy Emil hirtelen megállt és meg-

érintve az angol képviselő karját, a szobor 

felé mutatott. 

— Kossuth Lajos szobra — mondta. 

Rhys Davies arca felragyogott, érdeklődve 

fordult a szobor irányába, majd elkomolyodva 

néhány lépést tett feléje és — mélyen, hódolat-
tal megemelt« a kalapját. . . 

Az angol alsóház tagja tisztelgett Kossuth 

Lajos szobra előtt. 

SEGHED/N... 
Nagyszeben, junius 13. Az erdélyi kisebbségi 

újságírók szervezetének elnöki tanácsa Nagysze-

benben tartott ülésén határozati javaslatot foga-

dott el, amely tiltakozik az elten a kormányrendé-
len ellen, amely a kisebbség nyeli vén megjelenő 

lapok számára megtiltja, hogy erdélyi helység-
neveket és magyar városneveket magyarul Írja-
nak. Hivatkoznak arra is, hogy a román lapok a 

külföldi városneveket rendesen írják, osak a 

magyar vonatkozású neveket változtatják meg. így 

Szegedet például Seghedinriek, Debrecent Dob-
rodiwak irják. 

Az elnöki tanács tiltakozását a kormányhoz 
í és a királyhoz i« eljuttatja. 

11 fenyegető helyzetben 
uf kormány alakul 
Spanyolországban 

Madrid, junius 13. A spanyol helyzet aggasz-
tóan alakul! s az ország különböző részeiből olyan 
hinek érkeznek, amelyekből a küszöbön álló pol-
gárháborúra kell következtetni. Malagában még 
mindig tartanak az uccai harcok az anarchisták 
ós a kommunisták között. Tegnap kommunista 
zavargók tizennégy revolverlövéssel meggyilkolták 
az anarchista szakszervezetek egyik bizalmi em-
herét, egy másik anarchistát súlyosan megsebe-
sítettek. A lapok már három napja nem irlm-
nek meg és a madridi újságokat nem enar< '1U. be 
a városba. 

Madridban tegnap este rendkívüli miniszter-
tanács volt, amelyen elhatározták, hogy a mun-
kásság megnyugtatása érdekében felszólítják a 
munkaadókat az egyeztető bizottságok által ki-
dolgozott munkaegyezmények szigorú betartására. 
Azokat a munkaadókat, akik nem teljesitik a1 
egyezmény rendelkezéseit, büntetésben részesítik, 
ugyanígy azonban könyörtelen eréllyel járnak el 
azok ellen a munkások ellen is, akik minden ok 
nélkül sztrájkra bujtogatnak. A minisztertanács 
elhatározta a polgári lakosság lefegyverzéséről1 

szóló rendelkezések megszigorítását is. 

Politikai körökben olyan hírek is keringenek, 
hogy a jövő héten uj kormány alakul, amely-
ben a szocialista párt mérsékelt szárnyának jut 
majd a vezető szerep. 

II békési 
kaszáskeresztesek ügyét 

hétftfn kezdi tárgyalni 
a szegedi törvényszék 
Gyula, junius 13. Hétfőn reggel kezdődik 

Békés községben a B ő s z ö r m é n y - f é l e ka-
száskeresztesek bűnügyének főtárgyalása. A 
szegedi törvényszék tárgyal ja A p c z y tanács-
elnök vezetése alatt a pert, melynek 131 vád-
lottja van. Valamennyien Békésre valók, ezért 
tartják ott a főtárgyalást, mely a községháza 
nagytermében fog lefolyni. 

Böszörményék még 1932-ben kezdték meg 
pártjuk szervezését. Békésen B e r e c z k v Zol-
tán vezette a munkálatokat. Ifj. V a s s Ferenc 
joghallgató, L o v a s Gábor és H é g e 1 y Gá-
bor földművesek voltak a segítőtársai. Roham-
osztagokat állítottak fel, ezeknek Lovas Gábor 
lett a parancsnoka. A rohamosztagok tagjai 
engedelmességet fogadtak Böszörmény vezér-
nek, azután arra tanították ki őket, hogy a 
szervezkedést titokban kell tartani. A békési 
szervezet Dévaványáról kapta az utasításokat, 
ahol K á r o l y f i Béla volt a kaszáskereszte-
sek vezetője. Április végén azt az utasítást 
kapták a békési vezetők, hogy sürgősen készül-
jenek el a szervezkedéssel, mert Békésre nagy 
feladat vár. A kiszivárgott hirek szerint le kel-
lett volna fogniok a békési vezetőembereket és 
meg kellett volna szállniok a középületeket, 
másnap ugyanez lett volna a feladatuk Békés-
csabán. azután Budapestre került volna a sor. 

A dévavánvaiak a debreceni ügyészség fog-
házába, a békésiek Szegedre kerültek. Nagyré-
szüket szabadon bocsátották, a békésiek közül 
négyen vannak vizsgálati fogságban. 

A hétfőn kezdődő főtárgyalás hetekig, el fog 
tartani, bár a 113 vádlotton kivűl csak 18 ta-
nút fognak kihallgatni, akik kéttő kivételével 
valaraennvien csendőrők. 


