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W uj dokiovi 
avaiiak fel szombaton 
a szegedi egyetemen 
Gelei vektor érdekes avatóbeszéde 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
egyetem tanácsa szombaton délben tartotta az idei 
tanévben utolsó doktoravató ülését. Nyolcvanegy 
uj doktort avattak fel: a jog- és államtudományi 
karról hatvanat, az orvosi karról 15-öt, a bölcsé-
szeti karról 3-at, a matematikai és lermészettudT. 
taányi karról kettőt és egy kánonjogi doktort. Ez-
fllkalommal avatták doktorrá dr. Gelei József rek-
tor fiát is a matematikai és természettudományi 
karon summa cum laude minősítéssel. 

A központi egyetem aulája zsúfolásig megtelt, 
Igen sokan kiszorultak a teremből. A karok dékán-
jai ismertették a doktorjelöltek tanulmányait, majd 
az eskütétel után kézfogásra járultak a doktor jelöl-
itek az egyetemi tanács elé. 

Kánonjogi doktorrá avatták Kulcsár Mihályt 
(summa cum laude). 

v Jogtudományi doktorok lettek: Balogh Zsig-
mond, Barcsai Miklós, Bein Tibor, Csokány Sán-
dor, Dely Zoltán, Endrész József, Garző József, Gál 
Tivadar, Gombos György, Győrfi Gyula, Haskó 
Jenő, Karbach Antal, Kosa István, Kun Géza, Kri-
ván Dezső, Máthé József, dr. Meszleny Tibor, 
Molnár Lajos, Müllcr László (summa cum laude), 
Ur. Nagy Sándor, Németh Jenő, Ondok Béla, Op-
penheimer Ferenc, dr. Reisenleitner Antal, Simon 
Gyula, Szende István, dr. Szentirmai Jenő, Szabó 
Antal, dr. Váry Lajos, Vojuics István, Valkó Jó-
isef, dr. Arató Endre. 

"Államtudományi doktorok: Antalfalvi Béla, Bo-
fconyi József, Bauer István, Bányay Ferenc, Bá-
nyász Sándor, Bohus Sámuel, Czakó László, vitéz 
Elekes Károly, Farkas Balázs, Gajlé Imre, Gcőcze 
László, Gudvicza József, Hegedűs Endre, Horváth 
Kázmér, Kanizsai Nagy Imre, Kéry István, Kovács 
LásÜó, Maitz László, Mutschenbacher László, Oláh 
Géza, Réti Imre, Reök István, Szolnoki János, Szö-
nyi László, Sztrókay Gábor, Vajda Imre, Vájzó Béla 
(summa cum laude), Várhelyi Gyula. 

Orvostudományi doktorok: Berényi Antal, Fesz-
fcr György, Forrai Kálmán, Géher Ferenc, Kólái 
Endre, Lányi György, Medveczky Péter, Nagy Ist-
ván, Szabó Géza, Tantos József, Tímár József, 
Vándor Ferenc. Bors Mária, Borsi Ilona, Leitncr 

bölcsészettudományi doktorok: Gesmey Borbá-
la (cum laude), Horváth Miklós, Lobinger Magdol-
na (cum laude). 

; Matematikai és természettudományi doktorok: 
<íelei Gábor (summa cum laude), Popily Lászi^ 
(cum laude). 

Ezután 

dr. Gelei Józsefe 

rektor beszédet intézett az újonnan felavatott dok-
torokhoz. 

Beszédében megemlítette, hogy az idén 30 dok-
torráavatás volt a szegedi egyetemen, majd igy 
folytatta: ' — 

— Ismeri mindenki a madárélet őszi-tavaszi 
n«gy mozgalniát, nagy izgalmát, amikor madár-
világunk nagy része elképzelhetetlen méretű utakat 
tesz meg, világrészek felett, hogy aztán tavasszal 

újra a régi fészekbe térjen vissza. Kísérletileg volt 
immár egyszer eldöntendő, mi viszi a madarakat 
ismeretlen tájra s onnan mi hozza vissza az is-
mert tájra: vak ösztöneik-e vagy a madárélet 
nagy Hannibáljai? Rosittenben, az ottani tenger-
parti állomáson augusztus elején 52 ifjú gólyát 
fogtak be szárnyaló korukbin a fészkekről s azo-" 
kat egy hálóval fedett tavon mindaddig fogva tar-
tották, niig a beérkezett híradások szerint Német-
országból minden szabad gólya déli útjára nem 
szállt el. Egy szép szeptember közepi nap reggelén 
aztán hirtelen lefejtették a tóról a hálót és hal-
latlan nagy volt a jelenlevő tudósok közt a meg-
lepetés, mikor az addig sohse repült ifjú gólyák 
egy órán belül valamennyien szárnyra kerekedtek, 
két-három csapatba verődve egy darabig a tó 
fölött keringtek, végül is a magasba iveitek és az 
utolsó szálig délnek elrepültek. Pillanatok alatt 
megoldottnak látták a kérdést: az állatot ösztönei 
vezetik az élet nagy utjain. Jött azonban a nagy 
kiábrándulás. A kísérleti madarakból egyetlen egy 
ót nem kélt a tengeren, egyetlen egy a jövő eszten-
dőt meg nem érte, valamennyien Dél-Európa tájain 
pusztultak el. Oda vesztek, mert nem volt köztük 
iránytjelzö, utatmutató, célhoz vezérlő tapasztalt 
öreg s elveitek, mert nem járták ki az élet is-
koláját, illetőleg, miker belekerültek az életbe, 

nem volt ki és nem volt mi tovább vezesse őket. 
— Doktor Urak és Kisasszonyok! A magyar 

élethez önöket is kettős kapcsolat füzi. A szülői 
ház az önök számára a gólyafésaek, ahol önöket 
a nemzet számára ép testtel és ép lélekkel felneve-
lik s ahol magyar ösztöneik kifesleuck. Mi pe-
dig, az egyetem és professzorai az a másik nagy 
fészek és azok a második szülők vagyunk, ahol és 
akiktől önök az életre készülnek és kékültek fel, 
ahol a? ösztönök fölé a tapasztalatok alapján isko-
lázott tudás telepszik és ahol az ösztönök elé a ma-
gyar történelmi szemléletből szentesitett irány-
érzék, a magyar feltámadás iránytűje szeretődik 
fel. 

— Az egyetem a nemzeti élet legfőbb támasz-
téka, a nemzeti fejlődés legerősebb biztositéka. Az 
egyetemnek becsület jár ki, mért a tudásnak, itt 
lobog a legékesebb fáklyája 8 méri a legpontosabb 
és legmagyarabb iránytűt itt szerelik a magyar 
élet u'jatra. A szegedi egyetemnek pedig járjon 
ki részetekről éppenséggel kettős tisztelet, mert 
ez honvesztettségében egyik arcával az örökös vé-
res kard, az örökös vissznvdgyás szerepét tölti be, 
Alföld-szeretetével és Alföld-ápolásával pedig a 
magyar honszeretet legékesebb gyöngye. 

Gelei rektort beszéde végén fetheeeo megtapsolta 
az utolsó avatóülés közönsége. 
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Tisztviselőket választ 
a pénteki 
K e d d e n : kisgyűlés 

(A Dóhnagyarország munkatársától.) A város 
tanácsa szombaton délelőtt állította össze a keddi 
kisgyűlés és a pénteki közgyűlés napirendjét. Mind-
két tárgysorozaton erősen érződik a kánikula ha-
tása. Ha a közgyűlés nem választana tisztviselőket, 
napirendje éppen olyan szürke lenne, mint a kis-
gyülésé. A polgármester szigorú rendelkezése kö-
vetkeztében a tisztviselöválasztásokat nem előzi 
meg olyan erős kortézia, mint amilyen a régebbj 
választásokat megelőzte. A polgármester fegyelmi 
vétséggé minősítette az úgynevezett kilincs cl est és 
igy a pályázók nem látogathatják sorra a város-
atyákat, ami egyik főforrása volt mindig a válasz-
tási izgalmak felfokozódásának. 

A keddre egybehívott 

kisgyűlés 

napirendjére 29 pontot tűzött ki a tanács. Az első 
öt pont katonai vonatkozású, amennyiben a város 
most adja vállalatba a szegedi laktanyák épületein 

szükségessé vált javítási munkálatokat. Most adja 
vállalatba a kisgyűlés a városi intézmények követ-
kező évnegyedére szükséges élelmicikkeinek szállí-
tását, ezenkívül az árvaházi növendékek nyári ru-
háit is most rendeli meg. A fehértói halászcsárdá-
hoz pótlólag jégvermet és borpincét építenek. 

A kisgyülési napirend további pontjai főképen 
tisztviselő-ügyekre vonatkoznak: nyugdíj- és kegy-
dijmegállapitások, szabadságengedélyezések, stb. 

A közgyűlés 

tárgysorozata ötvenöt pontból áll. Kivételesen csak 
egy körirat került rá: Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék 
körirata >a kötelező nemzeti munkaszolgálat rend-
szeresítését kérő felirat* ügyében. Ezután következ-
nek a választások, amelyek 23 pontot foglalnak le. 

Napirendre kerül a vásdrpénztárt és a lakásbér-
leti szabályrendelet tervezete, bemutatja a polgár-
mester a közgyűlésnek azt a megállapodást, ame-

W Polgári 
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