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— Szeged legjellegzetesebb
tulajdonának
nem a paprikát, vagy a szegedi papucsot tartom — möndotta Szent-Györgyi Albert mosolyogva —, hanem azt a kedves, nyilt, szeretetteljes, barátságos viszonyt, amely ennek a városnak lakóit. összefűzi . . . A város és az egyetem közötti kapcsolatokat igyekszem tehát minél jobban kifejleszteni- Ezt az igyekezetemet
a polgármester ú r is teljes mértékben átérzi
s ezirányban hathatós támogatását nekem
megígérte. A főispán úr is minden tekintetbon
osztja elgondolásaimat és őszinte támogatást
ígért
— Mikor és hogyan remélhetjük", liogy
a
jogikat1 ís működni fog? — tettük fel a kérdést hiszen a jogikaf szüneteltetése a szegedi
egyetemnek nagy hátrányt jelent
— Minden igyekezetemmel azon leszek, —
válaszolt Szent-Györgyi Albert dr. —, högy a
jogikart minél előbb felállíthassuk. A jogi'kareól m i egy percre sem mondtunk le s ennek
jelképeként az egyetem ünnepi ülésein a jogi
kari dékán székét üresen hagyjuk- Benyomásom az, hogy a kormánynak is az a szándéka,
hogy a jogi kart — amint a viszonyok megengedik, '— Szegeden felállítsa.
Möst a Nobel-dijas tudóshoz intéztük' a
kérdést?
— A hivatali teendők nem fogják-e elvönni
nagyjelentőségű
kutató munkájától
a rektoruratf
— Ez nekem is súlyos gondot okoz — válaszolt őszinte mosolyával —, de mint rektornak
olyan kiváló egyetemi személyzet áll rendelkezésemre, amely át van hatva a közös munka
eszményétől és Igy remélem, hogy vállaimról
tok gondot levesznek és lehetővé teszik számomra kutatómunkám
folytatását,
—Az orvos-vegytani intézetben pedig az én
tanítványaim
mát annyira felnőttek, hogy a
nii/itka az én pillanatnyi
távollétem
alatt is
zavartalanul folyik tovább.
Végeredményben
tehát a rektori hivatal nem jelent
akadályt
kutatásaimmal
kapcsolatban.
'X Nobel-díj kötelez. A Horthy Miklós-tudo•<nányegyetem ú j és első rektorát kötelezi azirányban, hogy a tudományos kapcsolatokat
az egész (világ tudományos szerveivel fenntartsa és kiépítse, amennyire a mai zavaros
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időkben lehetséges. Ezzel kapösolatb'an SzentGyörgyi Albert, a Nobel-dijas tudós így nyilatkozott;
— 'Az egyetem az emberiség közös tudásának őre és továbbvivője. Ezen a téten vállvetve kell dolgoznunk a világ összes többi egyetemével és tudósával; legyenek azok bármelyik országban, vagy beszéljenek
bármilyen
nyelven.
— rA Háború 'jelentheti egyes országok között a postaforgalom szüneteltetését, de nem
jelentheti
azoknak
a belső
kapcsolatoknak
meglaeulását, amelyek egyetemet egyetemhez,
tudóst tüdőshöz fűznek, — folytatta SzentGyörgyi rektor. — Így a Horthy Miklós-tudományegyetem is teljes mértékben bele fog kapcsolódni a nagy,
tudományos emberi közösségbe . ..
Kérdést intéztünk arra vonatkozólag is az
egyetem rektorához, hogy milyen viszonyt fög
fenntartani a Horthy Miklós-tudományegyetem a Ferenc József-tudományegyetemmel.
Szent-Györgyi professzor kijelentette, hogy
természetesen a legbensőségesebb kapcsolatokat tartják fenn a Ferenö József-tudományegyetemmel, amelytől semmiféle távölság nem
választja el az ifjú szegedi egyetemet
Végül aziránt érdeklődtünk, hogy
nyílik meg az egyetemi tanév.

mikor

— 'A beiratkozások már 4-én, hétfőn megkezdődnek, az előadások pedig 11-én. Hogy a
megnyitó ünnepség mikor, lesz nem
tudjuk
még.
Az egyetemi tanács ugyanis feliratban kéí)*
te az egyetem nevét adó Horthy Miklós kormányzótól, hogy a megnyitó ünnepség fényét
megjelenésével emelje. Most
Magyarország
kormányzójától függ, högy mikor tartja mo?
a Horthy Miklós-tudományegyetem első évének megnyitóját s mikor indul el tudományfejlesztő útjára Szeged város, a Civitas Solís
egyeteme, ahonnan a magyar nemzet megújulásának és fejlődésének útja ís elindult az ország áldásos gyarapodása és szellemi fejlődése
felé • . •

őszi és téli cipőt!!!

ELIT

N É L

vegyen

Vadász cipők, meleg
házi és utcai cipők
nagy választékban

Elkészült és dcccmber 1-én mcanqlllk
a tüdöDeteggondozó uj épülete
(A' Délmagyarország munkatársától) A Rákóczi-téren hatalmas, modern külsejű, sárga épület
vonja magára a figyelmet: Szeged szabad királyi
város tüdöbeteggondozója. Az épület nőst készült
el, a régi, földszintes házra emeletet építettek s
ezáltal szép és nemes célnak tökéletesen megfelelő építménnyel lett gazdagabb a város. Egyelőre
csak a földszinti helyiségekben folyik az egészségügyi missziós munka, amelyről dr. Merényi
Albinné, a Tüdöbeteggondozó főorvosa adott
munkatársunknak felvilágosítást:
— Addig is, amig a fekvő betegek kezelése Itt
megkezdődik — mondotta —, folytatjuk ingyenes
vizsgálatainka L Végigvizsgáljuk rendelőintézetünkben az iparostanoncokat, akik csak akkor szegődhetnek cl, ha a vizsgálat eredménye kedvező.
Ezeknek az úgynevezett szűrővizsgálatoknak alávetettük legutóbb az élelmiszerekkel foglalkozó
összes alkalmazottakat, a henteseket, tejcsarnokban alkalmazottakat, pincéreket, nyáron pedig az
utcai fagylaltárusokat. De keresztülmentek a vizsgálaton a fodrászok is s egyéb olyan alkalmazottak, akik a közönséggel közelről érintkeznek. Most
akarjuk bevezetni a háztartási alkalmazottak szűrővizsgálatait is. A középiskolás ifjúságot minden
esztendőben felülvizsgáljuk s azokat, akiknél
fertőző tüdőbajt fedezünk fel, azonnal klinikai kezelésre utaljuk. Ez a munka már 3—4 év óta folyik s azt hisszük, az egészségügyi viszonyok feljavítása érdekében igen szép eredményeket értünk cl.
A tüdőbeteggondozó most 44 ágyas kórházzá
alakult át fekvő betegek részére, ezenkívül Újszegeden, a volt járványkórház épületének átalakított helyiségeiben is 20 ágy áll majd a fekvő tüdőbetegek rendelkezésére. Dr. Merényi
Albinné
főorvos vizsgálata alapján az Országos Közegészségügyi Intézet utalhat be betegeket szegénységi
bizonyítvánnyal. Napi ötszöri étkezés és a legszakszerűbb kezelés szolgálja a betegek gyógyulását. A tüdőbeteggondozó kórháza december 1-én
nyilik meg, de a helyiségek már szépen felszerelve, ragyogó tisztán várják a megnyitást.
Végigjártuk az épület helyiségeit és megállapíthattuk, hogy az országos egészségvédelem valóban modern, célszerű és nagyszerűen felszerelt
intézettel gazdagodik, amely dr. Merényi Albinné
kitűnő vezetése alatt feltétlenül javítani fogja a
gyógyuló tüdőbetegek statisztikáját
•
Hogy beszánolóök teljes legyen, aeio

ssabad

megfeledkeznünk azokról a derék szegedi iparosokról, akik becsületes munkával elkészitettck aa
uj épületet. K o p a s z Imre építőmester volt az
építési vállalkozó, a jelentéktelen földszintes épületből modern, emeletes házat varázsolt elő. Aa
épület célszerű beosztásával a gyógykezelés gyors
lebonyolítására alkalmassá tette. Kopasz Imre
szakmabeli kiválóságát már több Ízben belgazolta.
A közelmúltban ö épitelte a Duna-Tiszaközi M«v
zőgazdasági Kamara várostanyai és Szegcd-felsöközponti gyiimölcscsoinagolóját a szakkörök legnagyobb elismerésére. Figyelmet érdemelnek ttég
segítőtársai, P i s k ö l t i István asztalosmester,
az asztalosmunkát végezte legnagyobb megelégedésre. Mintegy 8000 pengő értékű munkából, melyet szintén Piskolti irányított, kivették részüket,
P é t e r Sándor feslőmester, T a k á c s József üvegesmester. Ugyancsak Piskolti végezte el a par*
kettázómunkát. melyhez a közismerten jó minőségű gyöngyösi parkettát S t e r n b e r g
Zoltán
fakcrcskcdő cég szállította. Az épület homlokzata
-Eterbonai ncmesvakolatból készült, amely az Alföldi Cereentárugyár gyártmánya. T ó t h József vlzvezctékberendczővállalata
tökéleteset
nyújtott
vízvezeték és egészségügyi berendezésével és
ugyancsak kiváló S z ő k e István villanyszerelő
munkája, melvről már töbhizlxm emlékeztünk m: g
dicsérettel.
SZÉP KÁBÁTOK, RUIIAK
ÉRKEZTEK'
LEGOTrcnBBAN
„ p o m p a d u r "

szalonban

lehet vásárolni. Csekonics u. 1. I. (Kurucsev
fölött). Nemzeti Takarékossági tagi
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Kiváló

Téli almát
nemes fajtákban, hibátlan minőségben a
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Szövetkezetnél
vehet. KÖLCSEY UTCA 2. - Fehér érett tököt és
boroshordót veszünk
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