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A finn követ képviseli 
Mannerheim tábornagyot 

a junius 8-i 
díszdoktori avatáson 

Kiírták az ideg- és elmeklinika tervpályázatát 

(A PélmagyáT ország munkatársá-

tól) Nagy ünnepeégre készül a sze-

sredi Horthy Miklós-tudományegye-

tem. A fiatal egyetem első díszdok-

tori avatását ünnepli június 8-án s 

ez ̂ alkalomból Szegedre érkezik a 

kormány több" tagja, valamint a 

diplomáciai testület nagyobb kül-

döttsége. A Horthy Miklós-tudo-

mányegyetem ugyanis első díszdok-

torául Mannerheim Gusztáv Ká-

rolyt, a finn testvérnemzet hős had-

vezérét választotta és az egyetem-

nek ebhez a* elhatározásához most 

érkezett meg a legfelsőbb jóváha-

gyás. 

Hogy miért esett Mannerheim 

tábornagyra a szegedi egyetem vá-

lasztása, amikor első dísz-doktori 

avatását határozta el, arról d-r. Ko-

gutowiez Károly rektor szombaton 

délben tájékoztatta a sajtó képvise 

l ó i t Az egyetem rektora a követke-

fcő felvilágosítást adta: 

— Mannerheim Gusztáv Károty 

f inn tábornagy személyére azért 

eraett az egyetem választása — mon-

dotta —, mert_e_zzel a maroknyi, alig 

hárommil l iós finn testvérnemzet leg-

nagyobb fiát tünteti kl a Horthy 

Miklós-tudományegyetem, fenntart-

j a magának azt a mintegy kötelező 

szempontot, hogy ilyenkor elsősor-

ban a tudományosság megtisztelődé-

nek szem előtt tartása szokott éí-

jvényrejutni. 

Kogutowiez rektor rátért ezután 

• r ra , hogy Mannerheim tábornagy 

nagyszerű katonai erényei mellett 

•tudományos munkássággal is dicse-

kedhet. amennyiben 1906—1907—1908 

esztendőkben, mint a volt cári 

orosz hadsereg tisztje három eszten-

dőt töltött Keleten s Turkesztánból 

ki indulva Külső- Belső-Mongóliá-

ban. TihetKen és Kináhan olyan ve-

zérkari célokat szolgáló expedíció-

ban vett részt, amelyet saját jószán-

lából tudományos kutatásokra is 

if el használt, összeköttetést létesített 

pyomban a f inn tudományos akadé-

tniával s ezen kapcsolatai alapján 

keleti ú t já t komoly, széleskörű tudo-
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Legközelebbi műsorunk, az 

mányos expedíciónak tanúsága sze-

rint nemcsak értékes földrajzi kuta-

tásokat végzett, ismeretlen teéüleket 

fényépezett le katonai megbízatás-

ból kifolyólag, hanem ezenfelül föld-

tudományi. antropológiai, régészeti 

és néprajzi anyagot gyűjtött össze. 

Mannerheim tábornagy keleti kuta-

tó út ján igen sok régi nyelvemléket 

és írásgyfijteményt fedezett fel és 

hasznosított a tudomány számára. 

A finnek nagy hadvezérének dísz-

doktorráavafásával tehát a Horthy 

Miklós-tudományegyetem nemcsak a 

nagyszerű finn testvérnép legna-

gyobb fiát, de a tudomány egyik ki-

váló harcosát is megtiszteli. Ezenfe-

lül a szabadságszerető magyar nem-

zetTegfiatalabb egyeteme részéről az 

is demonstratív jelleggel hír, hogy 

Mannerheim Gusztávban a finn nép 

szabadságharcának első megszerve-

zőjét, Finnország első kormányzóját 

és az 1939 óta folyó finn—orosz Ha-

dakozások fővezérét tünteti ki. 

— A díszdoktori avatás ünnepsé-

gén, amelyre június 8-án délelőtt 11 

órakor kerül sor az egyetem aulájá-

ban — folytatta nyilatkozatát dr. 

Kogutowiez Károly rektor —, mint-

hogy Mannerheim Gusztáv tábor-

nagy a jelen körülmények között 

személyesen nem vehet részt, a leg-

felsőbb határozat az egyetem taná-

csára bízta, milyen formát választ 

a díszdoktori oklevél átnyújtása ra. 

Vagy a magyar követnek kellett 

volna átadnia Helsinkiben a dísz-

doktori oklevelet, vagy a finn kö-

vet vetné át Mannerheim tábornagy 

képviselőjeként Szegeden. Az egye-

temi tanács ez utóbbi mellett dön-

tött s így Arne Wnorimaa finn kö-

vet, meghatalmazott miniszteri ve-

szi át az oklevelet szabályszerű ava-

tó ülésen. 

A kalotaszegi, magyaros motívu-

mokkal díszített, művészien szép ki-

állítású, kut.yabőrö9 oklevelet dr. 

Kogutowiez Károly rektor nyújt ja 

át a június 8-iki díszdoktorrá ava-

táson Wnor imaa finn követnek. Az 

oklevelet Kopasz Márta egyetemi 

lektor készítette el. 

— A kormány azzal k ívánja nő 

vélni az, ünnepség jelentőségét — 

mondotta még Kogutowiez Károly 

rektor —, hogy a kormány több 

tagja részt vesz majd az avató-ün-

nepségen. Hómon Bál int vallás- és 

közoktatásügyi és Varga József ke-

reskedelem- és iparügyi miniszte-

rek, valamint Szily Ká lmán kultusz-

államtitkár jelenléte már biztosítva 

van s szó van arról is, hogy a bu-

dapesti diplomáciai testület, na-

gyobb küldöttséggel képviselteti ma-

gát. 
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— Az egyetem felhasználja ezt 

az alkalmat arra, hogy a jelen tan-

évben alapított Horthy Miklós em-

lékérem első három példányát az 

avatóülést követő díszgyűlésen az 

egyetem alapítása és továbbfejlesz-

tése körül szerzett érdemeik elisme-

réséül dr. Hóman Bálint , Varga 

József minisztereknek és dr. Szily 

Ká lmán államtitkárnak átnyújtsa. 

Az emlékérmet Tápay Antal szob-

rászművész készítette el. aki számá-

ra a Kormányzó ú r május 10-én en-

gedélyezett modell-ülést. Az emlék-

érem egyike a legjobban sikerült 

Horthy Miklós-érmeknek. Bronzból 

vert érem, amely acél tőkéről verve 

készijl s amelynek az egyetem el-

gondolása szerint az lesz a hivatá-

sa, hogy csakis olyan külföldi tu-

dósnak adja át, aki a szegedi egye-

temen előadást tart, vagy tartott s 

olyan férfiaknak, akik a szegedi 

egyetem fejlesztése körül érdemeket 

szereztek. 

Dr. Kogutowiez Károly a disz-

doktoravatás! ünnepségekkel kap-

csolatos nyilatkozata ntán rátért 

Elitélt 
Budapest, május 30. A m. kir. 

honvédtörvényszék idegen államok 

javára elkövetett hűtlenség, illetve 

kémkedés bűntette miat Kovács Kál-

mánt 15 évi fegyházra, 10 évi hiva-

tal és politikai jogvesztésre, végül 

a határsávból való kitiltásra. 

2. Sommer Jenőt 12 évi fegyház-

ra, 10 évi hivatal és politikai jog-

vesztésre, valamint az országból va-

ló kiutasításra és a visszatéréstől 

örök időre való eltiltásra. 

3. Lévai Oszkár jugoszláv állam-

polgárt 10 évi fegyházra, 10 évi hi-

vatal és politikai jogvesztésre, az 

országból való kiutasításra és visz-

-izatérésétől örök időre való eltil-

tásra. 

4. Magyarosi Istvánt 8 évj fegy-

házra, 10 évi hivatali és politikai 

jogvesztésre. 

5. Klein Károlyt 8 évi fegyházra. 

8 évi hivatal és politikai jogvesz-

tésre, Budapestről és a határsávból 

való kitiltásra. 

6. Horváth Lászlót 6 évi fegyház-

ra, 6 évi hivatal és politikai jog-

vesztésre, Budapestről és a határ-

sávból való kitiltásra. 

7. Ficara Józsefet 6 évi fegyház-

ra, 6 évi hivatal ós politikai jog-
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még az ú j ideg- és elmegyógyásza-

ti klinika építésével kapcsolatos ér-

tesüléseire? 

— Örömmel közölhetem — mon-

dotta —. hogy az ú j ideg- és elme-

klinika tervpályázatát kiírták, a pá-

lyázati határidő augusztus elsején 

jár le és augusztus 15-én már hatá-

rozatot is hoznak arra vonatkozóan, 

hogy kinek adják ki a pályamun-

kát. Ez azt jelenti. Hogy a klinika 

építkezését, illetőleg az alapozás 

munkálatait már szeptember e ' i én 

megkezdhetik. A szükséges építő-

anyagot Varga József iparügyi mi-

niszter a legnagyobb előzékenység-

gel már előre biztosította. 

Végül a jogi fakultással és a köz-

ponti egyetem felépítésével kapcso 

latos kérdést annyiban érintette r 

rektor, hogy kijelentette: ha Hóman 

Bálint kultuszminiszter a június 

8 iki. ünnepségen Szegeden lesz, hi 

zonyára nyilatkozni fog és pedig 

olyan irányban, hogy a szegedi ag-

godalmakat valószínűleg el fogják 

oszlatni. 

kémek 
vesztésre, Budapestről. Müük'áfsTÍW 

ós a határsávbél való kitiltásra, 

8. Fried Györgyöt 7 évi fegyház-

ra, 4 évi hivatal és polit ikai jogvesz-

tésre, Budapestről és a határsávból 

való kitiltásra. 

9. Berger Hugót 5 évi fegyházra, 

8 évi hivatal és politikai jogvesz-

tésre ítélte. 

Valamennyi ítélet jogerős. (MTI* 

Kisebb jelentőségű ügyekéi 
tárgyalt a szombati kisgyűlés 

(A Délmagyarország munkatársától) 
A városi törvényhatóság swxnüati 
kisgyülése a korai kánikula jegyéken 
zajlott le. Csak a hivatali adminisz-
trációval kapcsolatos kisebb jelenui-
ségü és személyes vonatkozású ügyel; 
kerültek napirendre. Nem is volt vita 
egyetlen tárgysorozati pont körűi, 
még felszólalás sem hangzott el sem a 
javaslatokhoz, sem a ,tárgysorozaton 
kívül. Minden előterjesztést ellenvetés 
nélkül egyhanjfulag elfogadtak. A kis-
gyülésen dr. Tukats Sándor főispán 
elnökölt 

Széchényi Moi. 
Ma és holnap 

CARL PETERS 
a tettek embere 

Izgalmas ,kalandok Afrikában. 

Főszereplő: 

H A N S A L B E R S 

Ma 3, 5.7,9. holnap 5. 7. 9 6t«\jv 

Junius 6-án szombaton este fél 0 órakor a szegedi Városi Színházban 

MARNI T Z TANGOHERMONIKA-HANGVERSENY 
szenzációs fővárosi műsorral. Szerepelnek: 

Barabás sari, Anio Sun, nindvenil István. Pécsi ftreg Diákok 
Hossza Zoltán és a lege'ső t onőÓba rmon l k f lV l r t no rOK : Tabányi Mihály, 

Mladonitzky Edith, Sinkó János, Garay Jonny, Gilliam Hennv stb. 

Jegyváltás: A színházi pénztárnál és Vincze János (Széchenyi-tér 2., Marnitz-ferakaf, 


