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lelőtt házalóktól venne 
saját érdekében nézze meg dus r a k t á r a m b a n 

asztali üveg-, porcellán- és alpacca-készleteket, 
melyeket nálam a részletárak feléért is megvehet 
ugyanolyan értékben. 
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Nagy rakMrt tartoki alumínium é» zománcozott főzőedények« 
ben és az «Mzet háztarlA»! és konyhalelazereléal cikkekben 

Ünnepélyes külsőségek közöli 
avatta a szegedi egyelem diszdoklorrá 

báró Korányi Sándort 
'("A DSlníagyarorssig munkatársától.) A sae. 

giedi egyetem szombaton délben ünnepélyes ta-
nácsülés keretében avatta az orvostudományok 
idiszdoktorává báró Korányi Sándort, a világ-
hírű orvosprofesszort Az avató ünnepélyt az 
egyetem aulájában tartották meg nagyszámú 
közönség jelenlétében. Az ünnepélyen a kul-
tuszminisztert dr. Szilt/ Kálmán államtitkár 
¡képviselte. Elküldötték képviselőiket az összes 
¡társegyetemek. A helyőrség tisztikarának kül-
döttsége vitéz Ktrschfalussy Vilmos ezredes 
vezetésével jelent meg. Ott volt Bárányi Tibor 
lőispán, dr. Pálfy József polgármesterhelyet-
Ses, dr. Szalay József ny. kerületi főkapitány, 
Idr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, Raskó Sán-
dor föesperes, dr. Löw Immánuel főrabbi, Bakó 
László református lelkész, gróf Bethlen Mária, 
Szeged város orvostársadalmának igen sok 
tagja és sokan mások. 

Tizenkét óra után lépett az aulába báró Ko-
fányi Sándor, akit a közönség hosszantartó 
ftapssal üdvözölt. Ezután bevonult dr. Schmidt 
Henrik rektorral az élén az egyetemi tanács 
és megkezdődött a díszülés. A rektor bejelen-
tette, hogy az egyetemhez számos üdvözlőirat 
(érkezett Korányi professzor díszdoktorrá ava-
Itása alkalmával, igy üdvözlő táviratot küldött 
többek között József főherceg is. 

Dr. Bafló József orvoskari dekán 
Ismertette ezután Korányi professzor diszdok-
lorrá avatásának előzményeit. Elmondotta, hogy 
Hz orvoskarhoz dr. Rusznyák István, dr. Par. 
;fesz Béla és dr. Szentgyörgyi Albert professzo-
rok közös indítványt nyújtottak be és azt ja-
vasolták, hogy a kar tegyen előterjesztést báró 
Korányi Sándor professzor honoris causa dok-
torrá avatására. Az indítványozók részletesen 
felsorolják azokat az érdemeket, amelyek Ko-
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rányi professzort méltóvá teszik a kitüntetés-
re, a legnagyobbra, amelyet egyetem nyújthat. 
Korányi professzor alapvető tudományos mun-
kát folytatott egész pályáján, elévülhetetlen ér-
demei vannak a tuberkulózis elleni védekezés 
terén, a háború alatt Tisza István megbízásá-
ból ő dolgozta ki ennek a védekező háború-
nak a tervezetét és nem rajta mult, hogy a 
terv a mai napig sem valósulhatott meg. Ko-
rányi professzor hosszú évtizedek óta reprezen-
tánsa az egész világ előtt a magyar orvos-
tudománynak. A kar egyhangúlag magáévá 
tette a javaslatot és azt felterjesztette a kul-
tuszminiszterhez, akinek előterjesztésére a kor-
mányzó megadta az engedélyt az avatásra. 

Korányi professzor ezután letette a dísz-
doktori fogadalmat. Az egyetem uj diszdok-
torát 

dr. Schmidt Henrik rektor 

üdvözölte az egyetem tanácsa nevében: 
— Ha a tudományok történetét nézzük — 

mondotta —, sokszor azt látjuk, hogy egyes 
jelenségekre nézve már ősi időkben meglehe-
tősen világos intuitív megállapításokat tettek 
bölcs megfigyelők. Az orvostudomány történe-
tével kapcsolatban azonban sokszor felbukkan 
előttünk egy cd fan érzés, mintha a tudomá-
nyok története nem volna egyéb, mint a té-
vedéseknek a története. Igen nagy tévedéseket 
igazít helyre a tudomány lépésről-lépésre és 
eközben különösen érzékeny lelkű természet-
tudósok hihetetlen tépelődéssel és sokszor túl-
zásba menő önváddal veszik fel a küzdelmet 
a tudatlansággal és értelmetlenséggel. A ter-
mészet titkaiba minden emberi és emberfeletti 
erő segítségével behatolni vágyó természettudó-
sok egyik tipikus képviselője, Goethe Faustjá-
nak képében, talán túlzottan érzékeny lelki-
ismeretességgel vádolja magát, hogy a betegsé-
gekkel való harcban tehetetlenül állván, ér-
téktelen gyógyszerekkel — vagy amint ő mond-
ja: pokoli kotyvalékokkal — szörnyűbb pusz-
títást vitt végbe embertársai között, mint a 
Jegszörnyüségesebb járvány. Ha halljuk, hogy 
mily késtégbeejtő tépelődés kisérte hazánk 
egyik legnagyobb orvosának, Semmelweisnak 
megfigyeléseit, akkor látjuk, mily mély be-
látásra, nagy bölcseségre és óriási lelki erőre 
van szükség, hogy a mester kivezesse a tanít-
ványokat a megismerés kaotikus zűrzavarából 
a természet csodás titkainak világos megérté-
séhez, az igazság fényéhez. 

— Az igazság ösvényére pedig akkor jut el a 
természettudós, mikor zsenialitásával, éleslátá-
sával rátalál arra az útra, amelyen az ismeret-
len égi erők teremtő és alkotó tevékenységük 
kifejtésében haladtak. Csak az emberiség leg. 
nagyobb és kiválasztott képviselőjének van 
megadva az, hogy erre az útra vezethessék a 
tanítványok és hivők seregét. Itt válik a tudo-
mány művészetté és emelkedik fel az isten-
imádat magaslatáig. 

— A legmagasabb fokon egységbe olvad val-
lás, költészet, művészet, erkölcsi érzés és filo-
zófia. Aki pedig ily magaslatra emelkedett, 

annak élete és működése áldást és dicsőd-
jelent kortársaira, tanítványaira, ápoltjaiig 
az utókorra egyaránt 

A rektor nagy tapssal fogadott beszé^ 

Korányi professzor 

megilletődött hangon válaszolt 
— Ha az volna a meggyőződésem — m0n 

dotta többek között —, hogy nagy felfedezé 
sek mlaradnak utánam, nagyon büszke lennék 
erre a mai napra. Büszkévé tenne, hogy Bo. 
roszló és Lyon után most Szeged egye*erre 
avat díszdoktorává. Ennek a megtiszteltetés 
nek az okát abban kell keresnem, hogy hatvan, 
hét évvel ezelőtt az édesapám volt az, aki 
megalapította az első magyar belgyógyász^ 
iskolát. Ebben az iskolában nevelődtem és ami-
kor apám nyugalomba vonult, ennek az iskola, 
nak a vezetését vettem át. Más dolgom néni 
volt, csak az, hogy a kész iskola folytonosságát 
biztosítsam és más érdemem nincs, mint hogy 
biztosítottam a folytonosságát. Az eredménye, 
bet nem tekinthetem a magam érdemeinek 
azok az iskola érdemei. 

— Éppen ezért engem most a hála érzése 
fog el, amiért a gondviselés pályám kezdetén 
már kedvező körülmények közé juttatott, hálát 
érzek volt mestereim, munkatársaim, tanitvá. 
nyaim iránt, örültem Boroszló és Lyon egye. 
temeitöl nyert kitüntetésemnek is, de örömöm 
sokkal nagyobb most, hogy egy magyar eyi/s. 
tem tart méltónak erre a legnagyobb díszre, 
— az az egyetem, amely a magyar kultura már-
ványba faragott emlékei kőzött édesapám em-
lékét is őrzi-

A díszdoktorrá avatott professzort a közön, 
ség felállva, hosszú percekig tapssal és él-
jenzéssel ünnepelte. 
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carlo és vissza. 

A közbeeső városokban hosszabb-rövidebb 
tartózkodással, a francia Riviérán 9 napig 
luxusautooarraL 
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