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»A krisztusi kereszt 
a gonosztevők bitófájából 
a legszentebb eszményi 
jelvényt, a szeretetből 
fakadó megbocsátás jel-

vényét csinálta" 
Gefei rektor beszéde az egyelem 
szombati doktora valósi Illésén 

f (.4 Délmagyarorszdg munkát ár tó.ól.) Szombaton 

(felben 22 uj doktort avattak a szegedi egyetemen. 

\.z ünnepélyen dr. Gelei József rektor nagyobb 

beszédet intézett a felavatott doktorokhoz, töb-

Ick között a követkc.ökct mondoiti: 

— A jövő héten a ke.-oszténység kettős emlék-

ünnepet ül, Jézus koresztrcfesz'téíében mély áhí-

tattal ünnepli a keresztnek megdicsőülését és utá-

ía mindjárt örömünnepen ünnepli az örök fel-

támadás elvét. Magyar szívünkhöz sátoros ünne-

peink közül e két nagy ünnep, a nagypéntek és a 

iu uét esik legközelebb. A nagypéntek a mi ma-

gyar való sorsunknak megrázó példézója és évről-

évre — ha ugy tetszik, napról-napra — hirde-

tője, a húsvét pedig áhított sorsunknak, az egek 

Úréhoz epekedő hiszekegyünknek eseményei biz-

tató és megnyugtató kifejezője. 

— Krisztust egyszerre feszíti meg az országot 

elnyomó külpolitikai hatalom: Pilátus képében a 

Komái birodalom és vele együtt saját népe, saját 

honfi ársai. A csőcselék, összefogva papjaival, 

együtt ordítozza Pllátusna'k: »feszitsd meg-rt s 

ezért mondhatta Pilátus nyugodtan: tettemért mo-

som kezeimet. 

— Ez a hazat is — folytatta — , Európa nepi 

Krísztu' át, Európa keresztényt voltáért, müvelö-

déí.éért áhítattal küzdő Krisztusát, benne Európa 

Ivisz'uU magyarságát keresztre feszítették egy-

szerre raját polgárai, Európa t* őceJtéksöprcdéks 

t'.s bolsevistaszennye, de ugy makko- keresztre fe-

szített k c szűi nyit tívgétHa PjM'ujai, békediktalö 

u'iiniasfágai is. Tragédiánkban éppen az a lcg-

kétségfocejtöbb, hogy Trianon Pilátusai is bizo-

nyos rr.egnyugodUággal mondhatták, tettünkért 

mos: uk kezeinket, mert a legyengült hon itthon 

már is a belső .forradalom keresztjére volt fe-

szítve, a magyar eszményiség, a nemzeti gondolat 

már is lábbal volt tlporvi és n kereszténység fe-

nve, vasárnapi tiszta-ága mar is sárral volt meg-

hányva, mikor a trianoni keresztre kerültünk. 

Igen, minkét a szentistvánt kereszt kettős kereszt-

iáiéra külön kétszer húzott fel a sors; először a 

félrevezetett nemzet alsó rétegeiből képződött bel-

ső ellenség* aru'.án pedig a háborús külellcnség. 

— Doktor Urak! — folytatta a rektor — azon-

ban önöket ne a kettős gerendáju kereszt szomo-

ritsa, no a derékra is alácsavarodó töviakoizoru 

' hitreszék ellesse, ne a földi gonoszság pillanatnyi 

győzelmétől szorongjanak. 

i . t 

forditták szemüket arra a krisztusi ke-

resztre, mely a gonosztevők b'tófdjá-
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CIPÓT ELIT-nél VEGYEN 
Krokodil-, gyik- és kigydcSpók 
Lichlman és Schiffer Cipők egyedórusilósa 
Széchenyi fér 16. Unió könyvre is. 

ból a legszentebb eszményt felvényt, a 

keresztény felmagasító u'ds Jelvényét, a 

szeretetből fakadó megbocsátás jelvé-

nyét c: indít a. 

Jusson eszükbe az, nogy a bűnösök akasztófája 

egy jobb jövendő napja ragyogott fel, hogy ez az 

akasztófa megdicsőült, mert rajta Krisztus az éle-

tét áldozta fel egy földi életen át hirdetett esz-

ményekért. Nézzék a keresztre feszitett Jézus fen-

ségeden nyugodt arcát, ki abban a hitben és meg-

győződésben adta át lelkét az uj sorsnak, hogyt 

fenséges megváltói hivatását clküldetéséndk meg* 

felelően töltötte bc. S főként vessék tekintetűket 

a húsvétra, mely mindén megváltót munkára* 

minden éle'.feláldozásra a feltámadás biztonság d-s 

vat, sőt jutalmával biztat bennünket. Fiaink, la<i 

nitványaink, az egyetemről menjenek boldogan ól 

és a magyar életbe lépvén, hirdessék minden nő* 

peknek a magyar nagypéntek, a magyar húsvéta 

a magyar kereszt és a magyar feltámadás hiszek 

eggyétl —- fejezte be beszédét a rektor. 

Húsvétra vásároljon 
Női kabátot 

Férfi ruhát 
Felöltőt 

Blau Ignátz cégnél 
Ke'emen ucca 5. Legolcsóbb beszerzési forrás. 

\ 70 ezer pengővel csökkent 
a városi kertészet munkakerete 

Gulácsy főkerfész javaslatai a városi kertészei súlyos helyzetbe 
került munkájának megjavítására 

(A Délmagy irorsiág munkatársitól.) Szómba-, 

ton délelőtt dr. Púlfy József polgármester elnök-

letével ütést tartolt a közkerti bizottság, amely 

előtt Gulácsy főkertész ismertette a városi ker-

tészet súlyos helyzetét és előterjesztette azokat: 

a javasla'okat, amelyek alkalmasaknak látszanák 

arra, hogy a város kertészete kifogástalanul be-

tölthesse hivatását. A fökertész bejelentette, hogy 

a városi kertészet egyre nehezebben teljeisitheti 

feladatát, mert amig a városi jrarkok és kertek 

száma d'buidúan emelkedik, addig a város költ-

ségvetésében egyre kevesebb fedezet jut a ker-

tészeti kiadásokra. Évekkel ezelőtt, amiikor még 

lényegesen kisebb volt a kertészet tevékenységi 

köre, a költségvetés százezer pengős hitelkeretet 

biztositott a számára, most azonban ez a hitel-

keret alig harmincezer pengőre zsugorodott ösz-

sze. Ilyen körülmények között a kertészet egyre 

jobban halad a teljes csőd felé. 

A főkertész ezu'.án rámutatott nrra, hogy a vá-

rosi kertészet racionaliz.álá-ával tekintélyes össze-

geket takaríthatna meg a .város és ezt aztán a 

kertészed kiadásokra fordíthatná. Sürgős raciona-

lizálásra szorul elsösorhan a növényházak lehe-
tetten fíiVsi rend, zere. Husz növényházat jeíenleg 

27 kemencével fűtenek és ozek a kemencék nu-

ponta hetven métermázsa puhafát, nyc-cdcket, 

hulladékot és rőzsét emésztenek föl. Mivel a ke-

mencék fűtését szabályozni nem lehet, a termeit 

rr.e'eg legnagyobb része kárba vész. Ha elkészítet-

nék a növényházak központi fűtőberendezését, ami 

hatvanezer pengőbe kerülne, évente legalább hét-

ezer pengőt megtakaríthatna a kertészet a fű-

tésre fordított eddigi .évi tize/er pengős kiadásá-

ból, ez'el a hétezer pehgöVCtt pedig aránylag rövid 

idő alatt amortizálhatnák a berendezés költségeit. 

Hasonló eredményre vezetne a fuvarozás racio-

nalizálása Is. A kertészet fuvarozási munkálatait 

eddig a városi fuvarozási vállalat vége/to és ez a 

kertésiet kölUéírvcté.teböl mintegy nyolcezer pen-

gőt emésztett föl. Ha a kertészet maga tarthatna 

kocsit, lovat, itt is elérhetne legalább 3000 pengi* 

megtakarítást. Igen sokat jelentene, évente leg-i 

alább huszerer pengőt, ha a kertészet vehetné kezei 

lésébe a temetői kertészetet, ami a közérdek! 

szempontjából is helyénvaló lenne, mert igy egy-, 

séges kertészeli elvek szerint kezelhetnék a közt 

temetőket. Rámutatott a fökertész arra is, hogy 

abban az esetbon, ha a városi kertészet beren-

dezkedhetne kereskedelmi kertészetre anélkül, hogy 

ezzel konkurrencidt teremtene a maaánkertészc-

tek számára, a hozzávetőleges számitások szerint 

legalább évt harmincezer pengő bevételire szá-« 

mithatna. Ehhez azonban szüksége lenne mintegy 

hatvan hold kertészeti célokra alkalmas földre, 

amelynek évi bé. értéke nem több háromezer pen-

gőnél. 

Végül hangsúlyozta a fökertész, hogy ezeknek 3 

javaslatoknak a város kertészete szempontjából 
csakis akkor lehetne kedvező eredménye, ha a 
város önálló üzemmé alakítaná át u kertészetet, 
amely igy önálló költségvetéssel dolgozhatna, nem 
ugy, mint eddig. Eddig a'kertészeti klrtdásoK és 
bevétetek a háztartási költségvetés tételeiként sze-
repeltek. Ha ez a rendszer maradna fenn, akkor 
számolni kellene azzal a veszedelemmel, hogy a 
kertészet várható bevételtöbbletét a város ház-
tartása emésztené fel, a kertészeti kiadásokra pedig 
a kormányhatóság továbbra sem engedélyezne az 
eddiginél nagyobb' összegeket. 

A kertészeii bizottság nagy helyesléssel fogadtat 
a fökertész javaslatait és felkérte u polgűrínestcrt, 
hogy u jav átlátok realizálása érdekében sürtősen 
indítsa meg a szükséges tárgyalásokat. 

A bizoiícág ülésén meg szerepelt néhány kisebb 

javaslat, amelyeknek letárgyalása után az ülés vé-
get ért. 
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