Ankarai követté
Wörnle Jánost
nevezte ki a kormányzó
Hétfőn elutazott Törökországba
A külügyminiszter helyettese:
Tenő

Ghiczy

Budapest, szeptember 22. A MTI jelenti: A
kormányzó a külügyminisztérium vezetésével
megbízott, xn. kir. miuiszterelnük előerjesztésére dr. TFör«(e János rendkívüli követ és meghatalmazott minisztert az ankarai m. kir, követség vezetésével ós a török köztársaságban
való képviselettel követi minőségben megbízta.
Bárdossy László miniszterelnök a távozó
Wörnle J'áuos rendkívüli követ helyét Ghiczy
Jenő rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterrel töltötte be. Ghiczy Jenő éppen úgy,
mint elődje, a külügyminiszter állandó helyetteseként fog működni.
W ö r n l e János 1890-ben született Ujmodvátan (Krassó-Szöréuy vármegye). 1913-ban lépett
állami szolgálatba, 1919-ben a bécsi követségre
került. 1922-töl 1926-ig Budapesten, 1926-tól 1928-ig
Kómában működött, 1930—3S-ig a szófiai, bukaresti, belgrádi, majd a prágai követségeken teljesített szolgálatot. 1938 december 12-én" a külügyminiszter állandó helyettese lett cs előbb néhai
gróf Csáky István, majd Bárdossy László mellett
kiváló képességeivel és fáradhatatlan munkabírásával működött közre a külpolitikai problémák
megoldásában.
G h i c z y Jenő 1893-ban született Kisigmándon.
A magyar külpolitikai szolgálatban a bécsi követségen beosztott követségi titkár, a prágai, a belgrádi és a berlini követségen pedig mint első beosztott tisztviselő működött. 1939 áprilisában vette
át. a külügyminisztérium politikai osztályának vezetését
Wöfnle János. Magyarország újonnan kinevezett törökországi követe hétfőn délután Bukaresten át a menetrendszerű gyorsvonattal elindult
állomáshelyére.
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Kiterjesztik a lakásigénybevételí
rendelet hatályát
Budapest, szeptember 22. A belügyminiszter
rendeletet adott ki a nem lakott helyiségek
egyes városokban való igénybevételéről. A rendelet értelmében a lakás céljára szolgáló, do
nem l a k o ^ helyiségek igénybevétel' • i polgármester a kormánybiztosi rendeleib
felsorolt
városokon felül az alábbi törvcuyhn ósági jogú és megyei városokban elrendelheti:
Hódmezővásárhely,
Székesfehérvár. Balassagyarmat, Csongrád, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Szentes, téamosüjvár. Szilágysomlyó és
Vá".
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ilnnepéiQCs hfiisüseaeh közült
irccnfjiiolíók a northu Miklós egyetem
második tanévét
SzenlGijöröul Albert: „Az eísö esztendő a megértés, a szeretet és
a békés munka éve voh" — Kogutowtcz Kórok; rektori székfodia,eía a táHOidratz telentOségérdl es a szegedi egyetem hivatásáról
(A Délmagyarorsság munkatársától) Hétfőn
délben nyitották meg ünnepi külsőségek között
a szegedi Horthy
Miklós-tudományegyetem
második tanévét. Háborús idők jegyében indul
az ifjú egyetem második esztendeje, sok gond,
nehézség vár a magyar felsőoktatásnak erre az
intézményére s mégis ünnepélyes büszkeséggel
tölt cl mindenkit annak tudata, hogy ilyen vészterhes időkben is szilárdan áll itt, a Délvidék
fővárosában a magyar kultúra fellegvára és
a régi hagyományokon továbbépíti a nemzet
fejlődését, jövendőjét.
Az ünnepi megnyitón megjelennek az egyházi és társadalmi élet vezetői: dr. Glattfelder
Gyula megyéspüspök, dr. Itaskó Sándor püspöki helyilök kíséretében, Feketehalmy-Czeidncr.
Ferenc vezérőrnagy, hadtestparanűsnok, vitéz
Rősa Béla őrnagy kíséretében, dr. Pálfy József polgármester, dr. Falkay Gyula az Ítélőtábla elnöke, dr. Paraszkqy Gyula törvényszéki
elnök, dr. Zombory Jenő főügyész, .dr. Tarajossy Béla, az ügyészség elnöke, dr. Balogh
Ányos tankerületi főigazgató, dr. Széchenyi
István kormánybiztos. Simkó Elemér hódmezővásárhely főispánja, Bakó László református
lelkész, Demény Alajos, a kereskedelmi és iparkamaar főtitkára. Erich Kampf német konzul
és mások.
Néhány perccel 12 óra előtt vonTdt be az
egyetemi tanács a tanári kar, élén az ünnepségre a társegyetemekről kiküldött vendégekkel. Az egyetemi tanács tagjai a Horthy Miklós-tudományegyetem
ú j sapkáját viselték
amelyet Kopasz Márta egyetemi lektor tervezett. A tanács elfoglalta helyét és pedig az elmúlt évi tanácstagok: dr. Szent-Györgyi Albert
rektor, dr. Veress Elemér orvoskari, dr. Frőhlich Pál matematikai és dr. Bnnner János bölcsészkari dókának ültek a tanács asztala mellé.
A Tudományos Akadémiát
dr. Pollner Ödön
professzor, a kolozsvári Ferenc József-tudományegyetemet dr. Szentpétery Zsigmond rektor cs Gcleí József professzor, a budapesti műegyetemet Csünyi Károly professzor képviselte,
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A Hiszekegy hangjai után
dr. SzentGyörgyi
Albert, a lelépő
rektor
mondotta
el
búcsúszavait.
Elsősorban
üdvözölte a Tudományos Akadémia, a kolozsvári
egyetem és a műegyetem kiküldötteit, a meghívottakat, majd arra tért rá. hogy „egy rektor
kétszer örül, — mondotta —. először akkor,
amikor megválasztják, másodszor pedig akkor,
amikor leköszön."
— Hogy lelkemet most öröm tölti el, annak
nem az az oka, hogy megszabadulok a rektori
hivatallal járó gondtól és munkától, hanem az,
hogy a Gondviselés megengedte nekem, hogy
az egyetem ügyeit egy esztendőn át zavartalanul vezethessem, amely esztendő a megértés
szeretet és konszolidáció esztendeje volt a Hor
thy
Miklós-tüdományegyetem
életében. —
folytatta, majd hangoztatta abbeli reményét,
hogy az elmúlt év. az egyetemnek ez az első tan-

éve biztos alapot jelent majd a távolabbi szép
tágas, nagy jövendő felé.
ScAnt-Györgyi Albert beszélt ezutáD az elmúlt évi megnyitási ünnepségekről, amelynek
örömünnep jelleget kölcsönzött Erdély egy részének visszatérése s fényt, ragyogást adott a
Kormányzó úr. megjelenése. Az egyetem három
karral indult, ez volt az egyetlen fájdalmas
momentum az öröm harangzúgása közepette. A
továbbiakban rátért a tanári kar lelkes, buzgó
és lankadatlan munkálkodására, amelynek kö.velkeztében sok kitüntetés érte a Horthy Miklós-tudományegyetemet
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A távozó rektor beszámolójából megtudtuk,
még. hogy az elmúlt tanév első félesztendejében 1097, a második félévben 1168 hallgatója
volt a szegedi egyetemnek s a hallgatók 36,
illotve 56 százaléka összesen 34.000 pengő tandíjkedvezményben részesült. Az egyetem polgárai az elmúlt évben csöndesen dolgozlak, a
csöndes, békességes munkát sem torzsalkodás,
sem egyenetlenség, sem izgalom nem zavarta
meg.
— A békés munkán keresztül a Haza felépítéséért éltünk, — folytatta o távozó rektor
s mint egyik fontos eseményt emlí.ctte az egyetemi diákegység megalakulását.

— A diákság ezen keresztül összeforrt tanáraival és egyetemével s ilyen módon tágasabb,
derűsebb diákélet lehetőségét teremtette meg az
egyetem falain bélül. — Utalt a „Hamlet" előadás szép sikerére, majd rámutatott arra, hogy
az egyetem ma a diákság igazi otthona s a hallgatókat áthatja az a tudat, hogy az egyetem
sajátjuk, igazi Alma Materük, édesanyjuk.
Szent-Györgyi Albert sajnálattal regisztrálta, hogy a sportok terén az elmúlt évben nem
tudfak olyan haladást elérni, amilyenre kedvezőbb körülmények között alkalmuk lett volna.
Ennek oka az volt hogy az egyetemnek nincsen
megfelelő sportpályája; most épül az ú j egyetemi sportpálya, amelynek kapuit nemsokára
megnyithatják.
— Az egyetem a diákságnak minden rendelkezésére álló eszközzel segítségére sietett A
diákjóléti intézmények nagyszerű működést
fejtettek ki, amelyért, köszönet illeti a vezetőket, ugyancsak köszönet és elismerés jár dr
Purjesz Béla orvosprofesszornak, aki a Horthy-
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Minden reklámnál szebben beszél:
11. napra is
MEG KELLETT HOSSZABB]TANI!
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Ne hfrdezfl Ki voltam
Ma utol jára! 5 7. 9

