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Egy egyetemi memorandum. 
A kői háx államosítási, illetőleg egyc-

temesitée Ogyéfcen olyan tilók pattant 
ki, amely melletl nem lehet elmenni 
szó nélkül. Rebesgetni ballonunk már 
cnfil a titokról, de nem ludlunk a vé 
gére járni. Ma aiulán maga a polgár-
mester kijelen'ette, hogy az egyetem 
tanácaa memorandnmmil fordult a kul 
luszainiszlerhei a városi köikóiház át-
vétele, illetőleg átadása érdekéten. 

A palgármes'er biionyára jól van 
informálva az egyetemen löriénlekről, 
különös* n ha a városi közkór háizsl 
kipctolatosan történik ott va'ami. Ez a 
memorandum tehát, amely ideit, ugy 
tudjuk, titkos tanácskozásokon bábás-
kodtak, elkészült és elment. Az egyete-
men bizonyára azt hiszik, hogy he'ye-
sen cselekedtek. Mi bálrak leszünk rá-
mu'a'ni, hogy nagyon, d e m g j o n hely-
telenül. Helytelenül különösen abban 
az esetben, Jut más cél nem vezette az 
urakat, mini az egyetem érdekében 

Legelőször tisztázzuk a fogalmakat. 
Mit akarnak a professzorok és mit akar 
a polgármester ? Egyetemi. Elenged-
bele k n kelléke a klinikák felépítésének, 
bogy megszűnjön a várcsi közkórház ? 
A klinikák ezidőszerint is mflkOdnek 
ideiglenes épületekben Vallotta e valaki 
kárát annak, hocy a klinikák melktt 
fennáll és működik mint teljesen külön-
álló intézmény a kórház? Unalomig 
elcsépeli igazság, bogy a klinikákon 
tanítónak, a kótházb.n gyógyitalok. 
Nem defektusa tehát a klinikának, 
hogy oda elsősorban azt a beteget 
veszik fel, akire az adott időpontban 
a tanítás dijaira van szükség. Az 
ellenkezője lenne baj. Jól kinézne ugyan s 
az a klinika, amelyben az ágyak nagy 
részét X betegek foglalnák d , amikor 
Y betegség tan tálához kell a bele« 
anyag. A jó.'vezeti kórházat azonban, 
pedig a szegedi kórház kitűnően van 

, egyetlen cél irányítja: miaden 
felvenni, amig van hely és a 

beteggd kizóiókg a gyógyítás érdeké-
ben foglalkozni. Ez nem Jelenti leraé-

a klinikákon a tanitás 
cé'jiíra való tefbasználás melklt egyut-
tal nem gyótyitaoák a beteget A ka-
lönbtég a két kladaUtOr között mégis 
oly nyilvánvaló és éles, hogy lebetetten 

is meg nem látni. Est 
a kbet áthidalni sser-

Ezért k i t 
Inyssor 
végkép 

saOrnymozgaloffl, 
egéss bizonyo-

sok szegény beteget 
lénytől: a fcr-

Al pcdi^[ 6£]fCDCttO IQCfCDfCdhctct* 
len, ami mostanában történik, bogy vá-
l á s i eiedméoyt a égis elérjen a kórház 
Önállósága elten intézett reménytelen s 
már-már teljesen leszereltet k hitt offen-
zíva. Moit csak szőrmentén említjük, 

S t a polgármester nem Ma U a 
áiatot az igazgató fConoii állásra, 
1 a népjó'éti mi lisztetnek kelleti 

tetaólitania a pályásai kiírására ét 
bogy • polgármester ennek a feltzóli-
(ásnak tem (esz e'egef, hanem a pá-
lyázat kiírásának elhalasztását kéti, mert 
a kultnizminisiter még nem dOntOtt az 
egyelt mnek ártól a memorandumáról, 
amelyei a kórház agyében terjeszteti 
fel bozzá. A polgármestert egyszerűen 
nem ér<jük. Erényeiért nagyrabecsül 
jük. De t z a ragaszkodás a ki-
mondott sióhoz mintha egyistr-más-
akor kírára lenne arnsk a városnak, 
amelyet pedig 0 szívvel-lélekkel szol-
gálni kivan. Az egyetemi memorardum 
mér súlyosabb tünet s nem mulaszt-
haijuk el, bogy mindjárt a <itok kipat-
tanása napj-n meg ne mondjuk róla 
a véleményünket. 

Az rgyetem egyik tiszteletreméltó 
tsnára panasikodott rgy Ízben e sorok 
iró|a előtt, hogy a szegedi köiOnség 
semlrgesen, sőt bűvösen viselkedik az 
egyetemmel szemben, amelyet pedig az 
állam mos'ani szegénysége melhtl nem-
csak felépíteni, de felszerelni és I n - 1 

tartani sem lehet a város és a társa-
dalom áldozatkésisége nélkü'. Elismer-
jük. Igaz. A társadilorn rgy rétege, 
még pedig jelentékenyen nagyobbik 
rétege tartózkodóan viselkedeik az 
egyetemmel szemben. Egy jelenté-
keny kulturrétegnél értheő es a tar-
tózkodás kéienfekvö okoknál fogva. 
A szegedi rgyetem cgjes tanárai tu -
ffitOil buzgalommal úsztak a numerus 
clansnsos árraL A szegedi egyetem 
nem mutatott erélyf, legalább is nem 
láttuk, de látszatja sem volt, mikor 
i z ifjúság tartós hasaüis felbuzdu-
lása meger gedheletlen módon nyilvá-
nnlt meg. No de JS ember fele] eni 
is tud, különösen ka közérdekből eről-
teti a felejtést. kKvd biionyára en-
gedeti volna viselkedése merevségéből 
ss egyetemmel szemben hfivósen visel-
kedő tártadalmi réteg másik réssé iv. 
A vásár azonban hcttónáiL Ha iz egye-
lem nem segíti elő, legalább ne gátolja a 
felejtést. Ne akadályom meg, bogy as 

emberek egyner végre mégis fel tudja-
nak melegedni az egyetemmel szemben. 
Ne csináj n mozgalmakat, ame'yeknek 
célja olyan eredmény e'érése, amely 
nem egyes társadalmi ré egeknek, ha-
nem a város egész társadalmának se 
lenne ínyére. 

Mért kaid az egyetea a kírhlz álla-
mot italáért? Klinikái ideiglenesen el 
vannak helyezve. Károsnak tar'ja a 
város közrgésiségügyére, h i a klinikák 
mellett megmarad a kórházunk l i ? 
Rosszul vannak elhelyezve a klinikák? 
Akkor küldjön sz uj klinikai épületek 
épi'ésének mielőbbi megke déieér». 
Akármennyire akirjuk, véges eszünkkel 
nem tudjuk átlátni, mért kell a kóihás 
nyakát kitekerni ahhoz, bogy boldogulni 
tudjanak a klinikák. 

A kórházhoz, érthető okokból, ra-
gaszkodik a város egész társadalma. 
Az egyetemmel siemben való köteles 
Bégét helyesen fogjs fel és teljesiti itt 
mindenki. Maga a tanát! kir vét ez 
ellen a kötelesség ellen legtöbbet, ha 
titkos üléseik« 1 és memorandumokkal 'azt 
a hamis látszatot kelti, mintha a kórház-
épület megszerzése a ezzel a város 
közegészségügyének súlyos sérelme nél-
kül nem kht t felállítani, vagy fenntar-
tani a klütikáka*. 

A jugoszláv kormány változái 
Belgrád, julius 15. A király ma reg-

£ megét kezelt Belgrádba és meg-
tdle a kihallgatásokat. E őször Nin-

csics kűlOgj miniszter jeknt meg az 
udvarnál, majd Pr bicsevics, azután 
Privkovics és Mtximovics be űgymlniss-
ter. A király ma délnán telle.ate 
Pastes miniszterelnököt villáiéban. A 
kormány az etter/edt klrek szerint már 
formaszerlnt benyújtotta a kmocddsát. 
Biztosat azonban még nem lehet tudni. 

Belgrád, julius 15. A horvát egység-

Brt tagjai terjedelmes n)ilaikosatbin 
tik ki azokat as okokat, amelyek 

aiatt nem csatlakozhatnak a radikális 
párttal kOtO t megállapodás hoz. E szerint 
a tervét egységpárt tagjai nem távolod-
nak al attól a régi politikától, melyeta 
horvát kOstái sasági pari sztpárt \ rete t 
és amelyei a horvát nép bárom válasz-
táson magáévá fett. 

Megvonják a forgalmi adórészesedést 
azoktól a városoktól, amelyek nem akarnak 

beruházásokat 
bogy egyes vírosok külföldi kOlcsCn' 
nem kértek, nyilvánvaló^ bogy berabá-
zásokra nincs is szűkségok a igy a 
forgalmi atftfrésresedésre nem la tart-
hatnak igényt A legérdekesebb a do-
logban ar, hogy azok között a városok 
között, amelyek sem jelentetlek behfll-
földi kölcsönigényt, t an Hódmezővá-
sárbe'y is, hololt miM tudvalévő, 
a városnak nemze'gyflléii ' 
Bethlen István gtóf 

(Budapesti tudósítónk telefoojelentéoej 
Szerdán sz a b r terjedt d , hogy a 
pénzügyminisztérium azoktól a váro-
soktól, amelyek nem igényeitek kül-
földi kölcsönt, léhát nem Is szándé-
koznak beruházásokat meg-
vonja a forgalmi adó részesedést. Ezl 
azzal okolják meg, bogy annak idején 
a városok azért kapták a forgalmi adó-
részesedési, hogy abbéi a szükséges 
beruházásokat elvégezhessék. Most, 

A oaoh viszály a Vatikánnal. 
A cseh belpolitikai válság. 

a szociáldemokraták, bogy 
felveszik a hircot és csért 

El l idó mdlözéte m/atl a kormányban 
tó miniszkreke*, Benes kivételével, 

visssskvták. Siehla « t e való tekintet-
tel n á c i s cl msgát erre, bogy a psr-
lanenlet sűrgfsen nyári színeire küldi, 
igy az interpcllfc'ókat három hónapig 
pihentetik. 

Prága, juiini 15. A Véiikáannal tá-
madt viszály mégis belpolitikái válság-
hoz vezetett. Strlbroy vatu'Ogyl m> 
niiilcr, aki Klofác mellett vesére a c u h »>16'-) sioditista pártnak, leacn-

. A Cseszko Szlmo külön kiadása 
szerint a cseh szocialista párt a köret-
kei őket kívánja: 

1. A kormány járuljon bossá, hogy 
a cseh szocialisták sürgői Inter-
pellációi lerjeiifeisenek elő a tunc'us-
nak a köztársasági ehök és s kormány 
ellen intézeti tárradáiáról. 2. A Vati-
kánnal as Osszekölieléi atcnnsl meg-
szikillsuék és lovát bl intézkedéifg 
frggesztcssék fel. 3. Mazmcggt r.u .-
cius nem térhet viisia Pr igába. 4. A 

Prága, ju ins 15. A pailament mii 
ü lésén* szenzádója a nemied szociál-
demokrata páit tagjának, Strlbroy vas-
ntagyi és Franké kOzéfelaaésűgji és 
postaagyi n taszternek kmondása, va-
í a m i n t ^ parlament é l ssenátui^aydri 

mondás előzaényd a nemzeti szcdál-
demoira'a párt rak a pápai oancui 
váratlan eltávozása ügyében sürgősen 
a kormányhoz Intézett interpellációja, 
amelyben a leghatározottabban követelI 
az egyház és állam szétválasztását it 
a Vatikánnal való kapcsolat meg-

Svehla, a koalíciós kormány:* tagja, 
a nemzeti demokrata és klerifáüs ctch 
néppartr- v "> ' '{intettel nem óhaj'otls 
sz in'erpt -.<ak s plénum elé való 
vitelét is vita d é való bocsáU-
sáf, amelynek kővetkezrrénye lett tolna 
a cseh néppártnak a koalícióból való 
kiválása, tehát a kormány bukása és 
következményeképen az iáőelőltl parla-
menti választás. Nemzeti szempontból 
aionban, ugy látszik, el vsrmkizfr .vá 

Crt interpellációjára re c u k Bent 
nem az egén kormány nevéb:n 

minit zterelnOk válaszoljon. 
A 2 és 3. kivánsághoi a I ormát 

hozzá|ánil', azonban az 1. és 4. köv 
telést elutasították, mtil Sbibrny I 
mondásába a kormány belenyugodo 
Valószínt», bogy as Uy támadt váls 
a psrlancnl nyári u a n d e megizal 
táia után cteh oldalról folytatódni fo 

A cseh parlament szad i i ülés 
egyébként a kővetkező sürgős intc 
peládókat osztották szét: 

Slavkek a cseh szociá ista párt n 
vében s kormányhoz a pápsi Sicr 
siék részér *l s köztársasági elnOk 
s kormány elkn intézdt támadás ügy 
ben interpellál. HU'ebraná képviselő 
némd szociáldemokrata képviietők n< 
vében interpellál abban az ügybe 
hogy a pápai nundus tüntetően i 
hagyta Prágá'; HUnka lót néppá 
abban »s ügyben, h o n Mazmag 
pápai nundus elhagyta Prágát, akc 
mányhos interpellál; Böhr német k 
resztény szocialista képviselő tárt 
nevében intetpd á'ni fog a Hui 
ünnepség ügyében. 

Tomasek elnök ezután bezárta ; 
ülést és kdlemcs üdülést Idvánt a ké; 
viidOknek. 

Föléled a Sztanbtttov-pári 
Szófia, ju'ius 15. A nemzeti szabat, 

elvű pártból kivált képvisdók egy 
csoportja a Chencdiev- csoporttal együ 
feladatául tűzte ki az egykori Sztambi 
lovpárt töléiesztését. Alapul Sztambi 
fov egykori programja szolgál A pá 
fdfogisát a Svoboda dmfl lap fog 

Ossz 
Sstambuli 

évforduló napján a pá 

képviselnL A párt 
ül egybe. Juflus 19-
halálánik 30 
a nyilvánosság elé lép és"kiá tvin linnaál U A — s aa * _ 
oocsai Ue a pan eiem icveicnyscg 
fejt ki és u n látszik, hogy a vidéki 
máris sok hitre van. 

A fővárosi pár tok pártközi 
ér takai lc te. 

(Budopesti todósttónk telefonjelentése 
Ma délután Ripka Ferenciéi pár 
közi értekeztet vall, anchrcn Jelen volta 
Rpkáa kivfll Vázsonyl Vilmos, Vám 
béry Ruszém, Peyer Károly, Kozm 
Jenő, CsUléry András és Platíhy Qyörg 
Az értekezleten szóbakerült a tatarozá 
sok sűrgOseége és min'bogy ezeki 
még sz esz dóit meg keltene keiden 
Ripks az érlekesteWOI ilyen Irány 
hozzájárulást kért. Felmerült az a 
óhajtás is, hogy a közlekedés', köz 
építészeti, pénzügyi, szociálpolitikai é 
közgazdasági bizottságokat sürgőse 
Siervezzék meg. Tudóméiul vette a 
értekezlet, bogy már e b ó 17-ére össze 
hívják a közlekedési bizo Iságol, amel 
a villamos vilddijánsk leszáll ásárC 
fog táigyslnL Hotsssbb vitát p.ovokál 
a nyári szünet kfrdése. A Kossuth 
párt és a szocialisták a szünet ellen 
a többi pártok pedig a szünet mdlei 
foglaltak állást. 

A f ó b i a t O M a l t ű . g y k l n a k 
a b a r u b á i á s r ó l . 

Budapeti, junius 15. A kormány be 
ruháiást program|a áll ma az érdeklő 
dél elOtetébeo. A program részleteire 
meglehetősen keiéi szivárgott ki eddig 
Bcava'ott heljről ugy értesü'űsk, bog] 
a genfi tárgyalás után 82 millió arany-
koronára [redukált invenciói progratc 
dolgában a kormány réizictes meg-
beszélés! folytatott SmUh Jeremiás nép-
izővetségi főbiitosiil. Ei a megbeszé-
lés eddig nem fejeződött be. 

A pénteki miniizlertináctoi egyéb-
ként előreláthatóan a betuháiási prog-
ram mellett sióbikerűl iz a kérd* 
is, hojy iz rgyes ninisitérfuraok mát 
most s végleges döntfse lö t me;ke d' 
hessék szokst s truikákst, ameljeknrk 
s fedezele biztoiltolhak tekintheti 


