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Az olvadó hólé 
járhatatlanná leite a szegedi uccákat 
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fiókjaiban. 
Viszonteladóknak árkedvezmény. (A Délmagyarország munkatársától.) Az el-

múlt napokban lehullott nagy hótömeg és a hir-
telen beálló olvadás nagyon megcsúfolta a várost. 
Ai 'Utcákon alig lehet közlekedni, még a Belváros 
legforgalmasabb uccáiban is ázsiai állapotok ural-
kodnak. Az elmúlt éjszaka az eső ismét síkossá 
tette a járdákat és csak a véletlen szerencsének 
köszönhető, hogy nagyobb baleset nem fordult elő, 
bukdácsolás volt éppen elég. 

A köztisztasági üzem csütörtökön reggel három-
száz szükségmunkást állított munkába, hogy ameny-
nyire lehet, felszabadítsa az utakat a havas latyak-
tól. A nagy igyekezetnek azonban 

alig volt valami eredménye. 

A házigazdák, akiket a szabályrendelet kötelez, 
már kora reggel eltakarittatták a házuk előtti jár-
dákról a sikos, letaposott havat, de a kocsiutak 
takaritatlanok maradtak, sőt 

az uccakereszteződéseknél az átjá-
rókat nem telték .járhatókká. 

Sok helyen, még a Belvárosban is, valósággal le-

hetetlen volt átjutni egyik sarokról a másikra. 
Érdeklődtünk a polgármesternél, hogy mi en-

nek a visszatetsző állapotnak az oka. A polgár-
mester felhívta telefonon vitéz Irányi Lászlót, a 
köztisztasági özem igazgatóját, akitől jelentést 
kért. Irányi elmondotta, hogy a rendelkezésére bo-
csájtott munkaerővel legelőször is a piacokat akar-
ta rendbehozatni, ezért kerülhet csak később sor a 
belvárosi uccák hótömegének eltakarítására. A pol-
gármester utasította a köztisztasági üzem vezető-
jét, hogy előre elkészített terv alapján végeztesse 
a hótakaritás munkáját és gondoskodjék arról, 
hogy főképpen az átjárók mielőbb rendbejöjjenek. 
Gondoskodjék azután arról is, hogy azokat az 
utvonalakat, amelyeknek rendbentartásáról a vá-
rosnak kell gondoskodnia, homokkal, vagy salak-
porral hintsék be, mert ha ilyen baleset ér valakit, 
a várost kártérítési felelősség- terheli. 

Mivel gyorsütemünek ígérkezik az olvadás, a 
városból valószínűleg nem fuvarozzák ki a hal-
mokba gyűjtendő hótőmeget, mert a fuvarozás 
igen költséges lenne. Megvárják, amíg elolvad ez a 
nagy hótömeg és a leve lassankint lefolyik a csa-
tornákon. 

B pápa betegsége 
Vatikánváros, január 28. XI. Pius pápa csütörtök 

délelőtt fogadta Cremonesi bíborost, • Vatikán 
pénzügyeinek vezetőjét. A kihallgatás során a pá-
pát oly heves fájdalmak lepték meg. hogy m meg-
beszélést abba kellett hagyni. 

»̂ ep kel! Arizni 
az ügyvédi kar függet-

lenségét« 
A felsőház csütörtöki Ölése 

Budapest, január 28. Csütörtökön délelőtt Alés< 
tartott a felsőház is. Gróf Széchenyi Bertalan elnök 
megnyitójában a felsőház tízéves jubileumáról em 
lékezett meg. Beszélt a magyar történelmi alkot-
mányról, amely lehetővé tette, hogy a szüneteié 
fórendiház helyébe megalkossák a felsőházat 
Hangoztatta, ez a testület megérdemli, hogy a tör-
vényhozásnak egyenrangú tényezője legyen. 

A napirend előtt Heckenberger Konrád a sok-
gyermekes családok lakásügyében interpellált * 
belügyminiszterhez. Kifogásolta, hogy sok helyen 
megtagadják a sokgyermekes családoktól a laké-
sokat. Ezt a nemzet érdekei elleni árulásnak refr 
nősítette. 

Az interpellációra Kozma Miklós belügyminisz 
ter válaszoit. Az állami és szükséglakásoknál — 
mondotta — elsősorban a sokgyermekes családo-
kat veszik tekintetbe és ngyanez HZ eset az állások 
betöltésénél is. 

Hóman Bálint röviden beszámolt a magyar-
német kulturális egyezmény becikkelyezéséről szóló 
javaslatról. 

Ripka Ferenc hangoztatta, hog} jó és gyor* 
közigazgatást kell biztosítani, amely minden fel« 
leges időveszteségtől, fáradságtól megkíméli « la-
kosságot. Kifogásolta a főpolgármesterválasztás jo-
gának elkobzását. A régi állapotok visszaállítását 
követelte. Felvetette azt a kérdést, vájjon szük-
ség van-e főpolgármesterre. 

Ripka beszédére Kozma hel&gyminiszter vála-
szolt és kijelentette, kisigényű törvényjavaslatokról 
van szó, amely nem kiv.ánja rendezni azokat » 
nagy elvi kérdéseke), amelyeket Ripka szóvátett. 

Á felsőház többsége ezután a javaslatot elfogadta 
T)r. Finkey Ferenc koronaügyész az Ügyvédi 

rendtartásról szóló javaslatot ismertette. Beszéli 
az ügyvédi kar hervadhatatlan érdemeiről. Az nj 
rendtartás ugy igyekszik a hajokon segíteni, hogy 
megnehezíti a kamarai felvételt, a fegyelmi eljá-
rást meggyorsítja, amivel a szükséges szelekciót 
az ügyvédi társadalomban végrehajtja. 

Papp József rámutatott arra, hogy az előadót 
tervezetben sok volt a politikum, ami ellentétben 
állt az ügyvédi érdekkel. Felekezeti és faji mm-
lőlködést akartak belevinni a kamarába. \ politikai 
szakszerűség kivánja, hogy az ügyvédi kar füg-
getlen és szabad maradjon. Hangoztatta, hogy a* 
ügyvédi kar nagyobb része ma Is a numeras elan 
sus ellen van. 

A felsőház pénteken délelőtt folytatja az ügy-
védi javaslat tárgyalását. 

A szegedi egyetem 
melegen ünnepelte a jogi kar 

utolsó kolozsvári tanárát 
Dr. Menyhárt Gáspár 25 éves professzori jubileuma — „Féltve 
őrzött kincseként fejleszielíe tovább Szepeden a nemes kolozs-

vári hagyományokat" 

( A Délmagvarország munkatársától.) Benső-
séges ünneplesben részesitették csütörtökön dél-
után a szegedi egyetemen dr. M e n y h á r t 
Gáspár egyetemi tanárt abból az alkalomból, 
hogy december 29-én mult 25 éve annak, hogy 
a Ferenc József Tudománvegvetem nyilvános 
rendes tanárává nevezték ki. 

l>élután 5 órakor az egyetem jog- és államtu-
dományi kara kari ülést tartott, amelyen meg-
jelent dr. M e n y h á r t Gáspár egyetemi ta-
nár is. Az ülésen vitéz dr. S u r á n y i - U n -
ger Tivadar, a jog- és államtudományi kar 
dékánja köszöntötte Menyhárt p r o f e s s zo r i . Be-
-rédébep ezeket mondotta: 

— Huszonöt esztendeje annak, hogy a király a 
kolozsvári egyetem osztrák polgári jogi tanszéké-
re nyilvános rendes tanárrá kinevezte. Egyete-
münk azóta negyedszázadon át büszkélkedhetett 
méltóságod tevékenységével. Huszonöt esztendőn 
át terjedő tanszéki tevékenység már önmagában 
véve is igen jelentékeny. A jelen esetben azonban 
két különös szempontból még jobban kidomborodik 
a negyedszázad fontossága. 

— Szubjektív szempontból — folytatta Surányi-
(Jnger professzor — fontos fordulat volt méltó-
ságod életében, amikor huszonöt esztendővel ez-
előtt tudományos és professzori sugallatára pályát 
cserélt. Előzőleg Kolozsvár városának egyik leg-
kiemelkedőbb ügyvédje voll és virágzó ügyvédi te-
vékenységi körétől kellett bucsut mondania, ami-
dőn az egyetemi katedrát elfoglalta. Teljes hord-
erejében átérezte azonban azt, hogy az egyetemi 
tanári működés pályafutásának koronáját jelenti. 
Férfiúi alkotóerejének teljes kifejlődése idején fog-
Jalta el az egyetemi tanszéket; munkaütemét azon-
ban még továbbra is lendületesen tudta fokozni. 
Megmutatta, hogy uj pályáján még nagyobbat ké-
pes alkotni: mind professzori, mind pedig tudós-
kutatói minőségben igen kiváló teljesítményekkel 
gazdagította egyetemünket. 

— Külön kívánom hangsúlyozni — mondotta 
ezután — méltóságod azon érdemeit, amelyeket 
karunk szeniori minőségében szerzett. Miután » 
jogi karnak kétizben volt dékánja és 

egyetemünknek legválságosabb idejé-
ben. a szegedi megindulás nehéz évé-

ben rektora. 

a kari szeniori méltóság Igen kényes és nehéz 
feladatait is fényesen oldja meg Immár hosszú éve-
ken át. A dékánok váltakozó sorrendjében méltó-
ságod képviseli az állandóságot. Ebben az állandó-
ságban karunk tevékenységeinek szilárd és megbíz-
ható, zavaros időkben te mindig helytálló súly-
pontját látjuk. 

— Objektív, azai tárgyi szempontból » szó-
banforgó 25 esztendő számunkra em kevesebbet 
jelent, mint 

" Kolozsvár és Szeged közötti nagy 
távolság áthidalását. 

Most már évek óta méltóságod egyedüli tagja ka-
runknak, akt Kolozsvárt fs nyilvános rende« pro-
fesszor volt. 

Magával hozta és féltve őrzött kincs-
ként fejlesztette tovább a nemes ko-
lozsvári hagyományokat, hogy azo-
kat korban és rangban ifjabb kortár-
saival jótékony buzgalommal közöl-

hesse 

— Ha még manapság ís körűnkben leng a ko-
lozsvári jog- és államtudományi kar nemes szel-
leme, akkor ezért elsősorban Professzor urat illeti 
meg az érdem. Elsősorban tanuja és egyúttal mint-
egy személyes záloga annak a jogfolytonosságnak, 
amely karunkat a kolozsvári fog- és államtudo-
mányi karával összeköti. 

Végül Surányi-Unger professzor köszönetet 
mondott professzortársának mindazért, amit a jogi 
és államtudományi karért az elmúlt negyedé^zá-
zad folyamán tett. 

Az üdvözlést meghatott szavakkal köszönte 
ineg Menyhárt professzor. Beszédében visszate-
kintett pályájára és igérte. hogy ezentúl is 
ugyanolyan kitartással fogja szoigálni az egye-
tem és az ifjúság érdekeit, amint eddig tette 
negyedévszázadon keresztül. A kari ülés részt-
vevői lelkesen ünnepelték a jubiláló egyetemi 
professzort, akit a délelőtt folyamán egyik órá-
ján az ifjúság képviselője is meleg szavakkal 
köszöntött. Este az egyetem dr, Menyhárt Gás-
pár tiszteletére társasvacsorát rendezett. 

Belvárost Moxl Ma én mindennap 

Tisztelet a kivételnek 
Tolnai Klári, R d d a y , K ő z s f l Q e g v l 

SxéCienyl Moxl Szombattól mindennap \hom tetszik... 
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