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•2 Őszinte tamogatúst, amelyben ié-
szesilutléK, majd átadta néhány ^zó 
kíséretében a rektori láncot K • a -
m á r Jenő orvosprofesszornak, az uj 
rektornak 

Kramár Jenő rektor a tisztség 
szimbolikus átvételekor köszöne'éi te 
jezte ki a lelépő rektor iránt azért az 
áldozatos munkáért, amit elődje foly-
tatott Sajnálja — mondotta —, bogy 
előlijének csak egy igérelet tehet, csak 
azt meri igérnf a jelenlegi viszonyok 
között, hpgv becsülettel és hűséggé" s 
minden ereiével szolgálni fogja az 
egvetenj érdekeit. 

A közönség felállva, nagy tapssal 
ünnepelte az nj rektort Az uj egyete-
mi tanács tagjai: R á v n a y Tamás or-
voskari, B o g n á r Cecil bölcsészkari 
és B a r t u c z Lajos természettudomá-
nyi dékánok ls elfoglalták helyüket, 
majd K r a m á r Jenő belefogott rek-
tori székfoglaló beszédébe. 

» 

Az u j rek tor b e s z é d e 

K r a m á r Jenő rektor azzal ve-
zette be székfoglalóját, hogy hagyo-
mányom egyetemi szokás szerint az uj 
rektor előadásának tárgyáf székfogla-
lókor mindig szakmája ' köréből vá-
lasztja. Miután az uj rektor tudomá-
nyos munkásságának területe olyan, 
hogy egy jórészt nem orvosokból álló 
közönség nem igen tudná követni, 
olvan kérdésről értekezik, amely szin 
tón szakmájába vág ugyan, de nem 
annyira szaktudományos és általános 
érdeklődésre inkább számot tarthat. 

— A mnlt világháborúban és az azt 
követő években — kezdte székfoglaló-
ját RZ uj rektor — általánossá kezdett 
válni az a felismerés, hogy a népek 
versenyében könnyen lemarad az a 
nemzet, amely nem követ el mindent 
nemzeti életerejének megőrzése és fo-
kozása érdekében. \ nemzet vitalitá-
sa. jövője: a gyermek. 

A kiváló gyermekgyógyász ezután 
kifejtette hogy a népes család, a fes 
lében, lelkében ép. erkölcsében nemes 
ifjúság bizlositjn a nemzeti élet foly-
tonosságál épp ugv. mint ahogy a 
gyermekáldás számbeli csökkenése, 
vagy a minőségbeli hanyatlás a nem-
zet elöregedéséhe* vezet A célt két 
eszközzel lehet elérni: a gyermekáldás 
növelésével és a megszületett gyerme-
kek minél hatásosabb védelmével. Ez 
ufotibinak: a gyermekvédelemnek mali-
jával, jelenével és jövő kflátásaival 
fogfklkozik részletesen szókfoglalójá-
ban. 

— Történelmi visszatekintés ulán 
részletesen ismertette Kramár pro 
Vsraor a* egészségügyi és szociális 
gjrf rmokvédelem ágazatait és sokirá-
nyú munkásságát. Ennek a munkának 
érdeme elsősorban, hogy mig nézv ér-
tizeddel ezelőtt Sok országban * iffy 
hazánkban ia 100 újszülött közül 20.25 
nem érte meer egyéves születésnapját, 
ina már ez a számarány lénvejssen 
kedvezőbb. A legszebb eredménvt a 
skandináv államok és Hollandia érték 
el ahol a csecsemőhalandóság 3—4 
százalékos Sajnos, ml még messze 
vagyunk ettől Kezdeti gyors csökke-
nés utánv csecsemőhalálozásunk már 
évek éta 13 százalék kürti! mozog. A 
rektor behatóan vizsgálta a kérdést, 
hogy mi ennek az oka s miként lehet-
ne ezen a bajon segíteni. 

Ennek során rátért arra, hogy 
gyermek védelmi rendszerünk két rész-
ből áll jelenleg: a gyermekmenhely 
rendszeréből ct> az általános egészség 
védelmi szolgáiul keretéiben működő 
egészségügyi es szociális uuya- és cse-
csemővédelmi rendszerből. A gyer-
mtUimiibely rendszerének elsősorban 
is az a togyatékossaga, bogy CSUK az 
elhagyottá nyilvánított csecsemővel 
foglalkozik, ezeknek meg is ad min-
dent, sőt Ulán többel is, mint ameny-
nyi feltétlenül szükséges volna, vi-
szont m családban reelleg gondozás 
nélkül betegeskedő, vagy elpusztuló 
gyermek érdekében semmit s«m telist 
A* ldc»ni»atfcneó törvényt kell módo-
-itant » ezen már %» illetékesek fáro-

doímak te. Egyébként a jelenlegi men-
heJyi rendszer 17 és félmillió büdzsé-
vel dolgozik s ezért 45— 1U.U00 gyei-
meket Iát el és minden elismerést meg-
érdemel a mód, ahogyan őket ellátja 
— mondotta a professzor, majd rá'óil 
a szooalis és egészségügyi gyermek-
védelemre. 

— A fogyatékosság itt kétirányú — 
folytatta értekezését —, mennyiségi es 
minőségi. A magát önállóan — s te-
gyük bozzá, hogy jól ellátó — fővá-
rost leszámítva — i lakosságunknak 
csaknem tele nélkülözi a zöldkeresztes 
egészségvédelmi szolgálatot, az egész-
ségházak, orvosok és védőnők áldásos 
múmiáját. Miután a szervezés termé-
szetszerűen u nagyobb centrumukból 
indult ki, a legpei ifériálisabb, a legel-
bagyatoltubb területek maradtak meg 
ki belőle, éppen azok, amelyeknek pe-
dig elsősorban lenne szükségük erre a 
támogatásra. 

— A minőségi szem [vontból fclme-
ndjiető Kifogások részletezésébe ebe-
iyi.lt nem mehetek bele. Csak általa-
nosságban jegyzem meg, hogy mt, 
szakemberek, attól tartunk, hogy a 
gyermekvédelem különleges kívánal-
mai nem érvényesülnek HZ általános 
egészségvédelmi szolgálat köretében 
kellőképpen. Ez érthető is, ha meg 
gondoljuk, hogy a különlegesen csak 
cstcsemővédelenimel foglalkozó Stefá-
nia-Szövetség munkája olvadt bele 
1941-ben az általános egészségvédelem 
rendszerébe s igy a csecsemő és gyer-
mekvédelem szervezetileg csupán egy 
lett a sok ágazat közül, holott a való-
ságban a tényleges munkának ma is 
70—-80 százalékát teszi ki. Ezért nem 
alaptalan a szakemberek azon kíván-
sága, hogy a* általános egészségvé-
delmi munka keretéhen is blztositWs-
eék mindazon személyi és tárgyi tel-
tétel, smely nélkül szakfeerü és igy « 
mainál eredményesebb munka nem vé-
gezhető. 

Érdekes fejtegetései során Kramár 
professzor megemlítette a társadalmi 
támogatás Szükségességét s ennek a 
támogatásnak egységesítését sürgette. 

Kramár Jenő rektor végül felhí-
vással fordult az egyetemi ifjúsághoz: 

— A mai nappal uj tanév küszöbét 
lépjük át — mondotta. — Nehéz, vál-
ságos Időkben történik ez. Fogjunk 
munkához Istenbe vetett hittel cs bi-
zalommal. ne engedjük, hogy úrrá 
legyen rajtunk a kishitűség, a csügge-
dés. zárjuk ki sorainkból a boitllaSt-
tókat. Gondoljunk azokra, akik hiá-
nyoznak Közülünk: vagv mert a legna-
gyobb á'dozattal, az életükkel áldoz-
tak. vagy mert ma is éietük kockázta-
tásával állanak helyt érettünk. Igye-
kezzünk méltók lenni hozzájuk. Ad-
junk hálát a Mindenhatónak, hogv oz 
egyetem munkája a fegyverek zajában 
ts megindulhat s kérjük, adjon erőt 
mindnyájunknak, hogv helyünket be-
csülettel tudjuk megállni. 

Az egyetem megnyíló ünnepsége a 
Himnusz eléneklésével ért véget. 

A i o q i k a r e l h e l y e z é s © 

A megnyitó ünnepség nagy szenzá-
ciója a jogi kar felállításának beje-
lentése volt. Df. P á l f y József pol-
gármester is a megnyitó ülésen érte-
sült a jogi kar első évfolyamának 
megkezdéséről és mint a negyedik kar 
felállításának egyik leglelkesebb pro-
pagálója. nagy örömmel vette a hírt. 
Munkatártunk előtt kijelentette, hogv 
a véros mindent elkövet, hogy a jogi 
karnak megfelelő helye legyen. Mini 
ismeretes, a kisajátítások az egyetemi 
építkezések megkezdéséhez folynak « 
cstrpán a minisztérium jóváhagyása 
hiányzik ehhez a* akcióhoz. Addig is 
valamelyik városi épületben nyerne 
elhelyezést az első évfolyam hallgató-
sága, a polgármester szerint alkal-
masnak látszik erre a Városi Zenfis-[ 
kola épülete. 

A jogi kar megnyitása előtt — az 
első évfolyam számára _ három pro-
fesszort kell kinevezni: a római jog, 
az eavetemes és kortörténetem és be-
vezetés a Jog- és államtudoménvho 
(Jog-enciklopédia) professzorát. Való 
szinü, ho,jry ez rövidesen megtörténik 
hiszen bárom hónap múlva, január eb 

jsején mtg kell kezdeni az előadásokat (ben ujabb" 400—50(1 hallgatóról és u 
,n szegedi egyetem jog- ó államtudo egyetemi élet fellendülésének nagy le-
mányi zárán. hetőségeiről van szó. Szeged mint a 

Természetes, hogy a jogi kar fel- Délvidék fővárosa, igen sokat nyer a 
állítása ngayielentöségü az egyetem három éven keresztül szünetelt jogf 
és a város fejlődésére nézve, amennyi- kar felállításával 

Minden második gyermek eléri 
a 60. életévet 

Együgyű dolog lekicsinylően beszé ni a társadalom 
elöregedéséről — Növekszik a születések száma 

Hagyorországon 
(STUD) Népünk kor szerint való szemben a társadulomnak 10 cvi mua* 

megoszlásának adatait az 1941 évi ka all rendelkezésére ahhoz, hogy a 
népszámlálás alapján most tette köz- I>efestetett tökét kamatoztassa. Ha el-
zé a Statisztikai Hivatal a Magyar lenben az átlagos élettartam 60 eax* 
Statisztikai Zsebkönyvben. Az 1930-as tendő, akkor a termelő munka 40 esz-
népszámlálás óta az njig tíz olyan tendeje pontosan a kétszeresét teszi 
esztendő telt el, amelyről a statiszti- annak a 20 esztendőnek, amit aajnoa, 
ka számtalanszor megállapította, hogy nem tölt minden ftktal tanulással, ri« 
ezek alatt népünk az elöregedés felé feltétlenül a testi és szellemi kifejtő-
haladt, vagyis, hogy a gyermekek sztte d és re kell szánnia, 
ma aránylag esőkként, az öregekéj A z átlagos élettartam megnövöke-
aránylag emelkedett. Valóban 1911- dése ilyen módon igen nagymértékben 
ben a mai Magyarország lakossága- ellensúlyozza a születóseK száraáualá 
ból már minden tizedik lélek megha- 'apadását A másik oldalról termesze* 
ladta hatvanadik életévét. Ez olyan tesen érthetetlen, hogy a születések 
magas arányszám, ami az európai or- 'száma annál jobban csökken, mennél 
szágok közül csak a kulturában veze- {kedvezőbb körülmények között és men-
tő országokban fordul elö. Az öregeknél jobb módban nevelhetik fe| a szft-
aránylag magas száma hosszú átla-Tők a gyermekeket Az első világhábo-
gos élettartamot jelez. Ezt pedig egy r u után a születések száma nálunk is 
nép sem érheti el, ha előbb nem te- min* a többi kulturállamokban, roha-
remti mtg a hosszú étet egészségi, de mosan apadni kezdett és már tartan! 
főként gazda-ági, vagyis közös szóval lehetett attól, hogy elérjük azt a ha-
kulturáiis feltételeit. Az öregek szá- tárt, amelyen az újszülöttek száma 
mának aránylagos növekedésé tehát,legfeljebb a halottakét tudja ellensu-
az emelkedő nemzeti kultúra jele és lyozni. Az 1911. évi kormegoszlás azt 
feltétlenül örvendetes, mivel az élet mutatja, hogy ebben a teKintetben a 
voltaképpen addig tart. ameddig a'hanyatlás mintegy 5—6 évvel ezelőtt 
munkaképesség. Még azt sem lehet megállott, 191t-ben pedig javulás ki-
mondani. hogy az a társadalom, vetkezett be. Ezek a legutóbbi nép-
amelyben az öregek száma aránylag számlálás Idején a legfiatalabb évjá-
nagyobb. kisebb munkateljesitménvú ratnak a lélekszáma mintegy 285.000 
lenne, mint az. amelyben az átlagos Volt, holott előtte 5 éven át 260.000 kő-
életkor alacsonyabb Ellenkezően az iül váltakozott. Ennek a gyérülő szű-
ri regek nagyobb tapasztalatai, nagyobb Jetésoknek Következése volt az, hogy 
begyakorlottsága és Jobb áttekintése egészen 18 éves életkorig minden év-
a fiatalabbak munkájára i- kedvezően járatban többen vannak, mint a fiata-
hat és az erre iránvuló mérések sze labb évjáratban. Természetes, hogy 
rint feltétlenül kiegyenlíti azt az az évek elteltével a fiatalok számának 
előnyt, amit a fiataloknak nagyobb eszerint csökkennie kell, mert ha 1941-
rugalmassága és nagvobb mozgékonv- ben élete másodiK évében összesen 
ságfl ad 260000 gyermek maradhat meg, holott 

Ennviben tehát egészen együgyű » 1 8 évesek száma most megközctltet-
dolog kicsinylő értelemben beszélni n * a 2 9 0 0 0 0 fö t" A z 1 9 4 1 é v i nóveke-
társadalon, ^öregedéséről, mintha az <lés azonban azt ígért, hogy a nemzet 
valami kedvrzőtlen és nem kívánatos számára még ezen a téren is biztató 
állapot írnn,. a nemzetre nézve. K« J ö v ö következhetek. Ila a nemzet ezt 
lenkezően az volna a kívánatos, hogy > fef akarja (mmj 
lehetőleg minden Újszülött megérj" j ammm̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn 
életének hatvanadik évét. Ktfől azon-
ban még nagyon messze vagvunk.bár 
a viszonyok e tekintetben rohamosan 
javulnak. 1911-ben életének hatvana 
dik évében mintegy ötvenezer férfi 
és hatvankétezer nő volt Uevaneblien 
az esztendőben született '>88.000 cse-
csemő Hatvan esztendővel ezelőtt ter-
mészetesen az élve születettek száma 
jóval nagyobb volt 1881-ben minden 
ezer lélekre 42.9 élve szülött esett 
egv esztendő alatt 1941-ben pedig 211 

Ha pontosan kétszer annyi újszülöttet nagyállomásról a rókusi á l lomás 

Halálra gázolt a villamos 
egy főhadnagyot 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Kedden este 11 órakor a Kle-

belsberg-téren halálosvégü villamos-* 

tealeset történt. T ö r ö k János fő-

hadnagy. Petőfi Sándor-sugárul 11-

szárn alatti lakos fel akart szállni 

veszünk 1881-ben. mint amennyi új-
szülöttünk 60 év múlva volt, akkor 
580.000 csecsemő Közül 113.000, vagyi* 
nyersen szárfiitva, minden ötödik érte 
meg életének 60-ik évét De az 1911-
ben születelt 208.000 csecsemő közül 

felé haladó villamosra, a sötétben 

azonban elvétette a lépést és á ke-

rekek alá került, amelyek levágták 

egyik lábát. A szerencsétlenség ál-

dozatát a mentők beszállították a 

ahol lábát a mai csecsemőhalandósági és felnőtt {helyőrségi kórházba, 
egészségügyi viszonyok között leg-• azonnal amputálták, azonban már ' 
alább ugyanannyian lesznek G0 éve- j n e n i sikerült megmenteni az életétí 
sekké, mint amennyien az aksori nem : i ö r ö k J á n o s főhadnagy szerdán 
üdékből összesen megélték napjain-j U o r a r c g g d i órákban a kórházi 
kai. Ez Pedig azt jeleuti, hogy a mai: . 0 0 . , „ i *....« 
újszülöttek közül körülbelül minden , ak) ' ° n a nagy vérveszteség kovet-
második meg fogja érni a 60-ik étet- keztében kiszenvedett. A rendőrség 

baleseti járőre a helyszínre kiszáll-

va megállapította, hogy a szeren-

csétlenséget Török főhadnagy Vi-

évét. Ennek a változásnak nagyon 
sokféle kedvező hatása mutatkozik » 
nemzet életében. Először is a nevelte 
tési költségek súlyának viszonylagos ' - ^ j , ' f ^ " o U ö z l a . 
csoskeuese Ha az atlagos é let tartam'" 
80 esztendő, akkor a 20 éves korig 
f/ejlődő test és lélek mindössze tiz esz-
tendeig tudja használni értékeit, vagy-
is husz évi neveltetési költséggel 
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