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A pécsi eg>eíero foteoszotiabb 
állami íúiMogaÉúst köreíel 

(Budapesti tudósítónk telefonjelcMése.) 
Pécsről jelentik: A pccsi egyetem fejlesztése 
érdekében csütörtökön Pécsett crtekezlét volt, 
amelyen dr. Imre József rektor elnökölt. Az 
értekezlet meglehetős keserű hangulatban álla-
pította meg, hogy a kormány a debreceni és a 
szegcdi egyetem érdekében óriási áldozatokat 

hoz, mig a pécsi egyetem közelről sem kap 
ilyen támogatást. Elhatározták, hogy feliratot 
intéznek a pécsi egyetem fejlesztése érdekeben 
az országgyűlés mindkét házához és annak 
tagjaihoz és különösen a dunántuli képviselő-
ket kérik fel, hogy a feliratoftámofiassák. 

Hz osztrák közalkalmazottak passzív rezisztenciája 
a kormánykoalíció felbomlására vezet? 

(Budapesti tudósítónk telefonj elenlése.) 
Bécsből jelenük: A tisztviselőjavaslat vitája 
a nemzetgyűlés plénumában meglepetésszerűen 
elmaradt. A javaslatot levették a napirendről 
és a kulisszák mögött tárgyalások indultak 
meg abban a reményben, hogy sikerülni fog 
békés uton megoldani a közalkalmazottakkal 
támadt konfliktust. Főleg a szociáldemokraták 
vetik latba befolyásukat, hogy 

a közaücalmazottakat a passzió rezisz-
tencia beszüntetésére birják. 

A szociáldemokraták ezzel a sakkhúzással 
kényszerhelyzetbe akarják hozni a nagynémet 
pártot, hogy annak tagjai a tisztviselőjavaslat 
tárgyalásánál a közalkalmazottak követelése 
mellett foglaljanak állást. Minthogy pedig a 
na^ynémet párt a kormánykoalícióhoz tarto-
zik, könnyeu előállhat az a helyzet, hogy a 
nagynémet párt magatartása kormányválságra 
vezethet. A többségi pártok oly módon akar-
ják a szociáldemokraták taktikáját ellensúlyoz-
ni, hogy tárgyalásokat kezdtek a közalkalma-
zottak 25-ös bizottságával, a helyzet azonban 
egyelőre bizonytalan. 

A passzív rezisztencia pedig egyre tovább 

tar.t A levélpostai forgalomban egyre nagyobb 
a késedelem és 

a kézbesítetten postaküldemények mosí 
már valósággal eltorlaszolják a posta-

hivatalokat-

A helyzetet még jobban elmérgesitették a kü-
lönböző pártok intrikái. A német nemzeti 
párthoz tartozó postaalkalmazottak szervezetei 
ma délután már hajlandónak mutatkoztak be-
szüntetni a passzív rezisztenciát, mig a keresz-
tényszocialis'ák to vábbra is kitartanak a passzív 
rezisztencia mellett, még pedig az elterjedt 
hirek szerint a kormányhoz közel álló körök 
állítólagos titkos utasítására. Magyarázata en-
nek az, hogy a kormány mindenáron meg 
akarja akadályozni, hogy a nagynémet párt-
nak a közalkalmazottak érdekében indított ak-
ciója sikerrel járjon, mert ebben az esetben 

a koalíció felbomlására és kormány-
válságra kerülne sor. 

A szakszervezeti és politikai harc súlyát ter-
mészetesen a kereskedelem és az ipar vi-

j seli, amely most közvetlenül karácsomi kü-
I szöbén óriási károkat szenved. 

Az egyetemi éf főiskolai Ifjúság 
emlékirata a kultuszminiszterhez 

az egyetemi tüntetésekről 
Azok a körülmények, amelyek ha nem is mentik, de érthetővé teszik az ifjúság 
legutóbbi spontán felháborodását — A szociális nyomorúságot nem lehet kikü-

szöbölni internátusokkal és kollégiumokkal 

(A Délmagyarország munkatársától.") A 
Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének van 
egy hivatalos közlönye, a MONE, amint a bü-
rokratizmus isteni nyelve felé hajló orvoskö-
rökben mondják, orvostársadalmi szemle. A 
kiváló orvosi újság legutóbbi számához egy 
négyoldalas mellékletet adott, amely nem egé-
szen orvostudományi vagy társadalmi kérdé-
sekkel foglalkozik, hanem 

ternek és rátérnek azokra a körülményekre, 
amelyek >az ifjúság legutóbbi spontán felhá-
borodását 

ha teljes egészében nem Is men-
tik, 

de minden magyar ember előtt érthetővé te-
szik«. E körülmények sorában a memoran-
dum szerint három tényező szerepel és pedig 

a magyar egyetemi és főiskolai 
ifjúságnak a kultuszminiszterhez 
intézett emlékiratát tartalmazza. 

Az emlékirat november 20-án kelt, tehát elég 
későn került nyilvánosságra, de most is ér-
tékes dokumentum és mindenha az marad. 
Érthető tehát, ha részint ismertetjük, részint 
szószerint idézzük. 

Kiderül az első bekezdésből, hogy a magyar 
ifjúság majd minden esztendőben »felküldte 
képviselőit a kultuszminiszterhez, részben azért, 
hogy feltárják azokat a sérelmeket, amelyek 
mindig uj és uj izgalmak kiváltásával za-
varták meg az egyetemek tanulmányi rend-
jét és békéjét«. A legutóbbi események kap-
csán további tájékoztatásra azon szeretetteljes 
kijelentések révén is felbátorítva érzi magát 
az ifjúság, amelyekkel — mondja az emlék-
irat — -»Nagyméltóságod az ifjúságot a parla-
mentben külömbőző oldalról jövő nemtelen tá. 
madások ellen ismételten megvédeni méltóz-
tatott«. 

A harmadik Dekezdésben, amely most követ-
Jkezikv köszáaetel mondanak » Uultuszminisz-

a magyarországi sajtó egy részé-
nek magatartása, másodszor a 
módosító numerus claususon ej-
tett ujabb rés és harmadszor 
egyes egyetemeken, de különö-
sen a debreceni egyetemen esz-

közölt felvételek módja. 

A sajtóról, már a sajtónak erről a részéről 
még csak annyit mond az emlékirat, hogy a 
magyar ifjúság mélységesen megveti, viszont 
gyűlöli és 

benne lalálfa meg minden iz-
galmának és felháborodásénak 

egyik legfőbb okát. 

A második ok folytatja szórói-szóra az emlék-
irat, az a körülmény, hogy a kultuszkormány 

annak ellenére, hogy a törvény 
a tanári testületekre ruházza az 

egyetemi felvételek jogát, 

— oly időben, mikor már az egyetemi felvé-
telek megszűntek s több magyar ifjú, kinek 
a felvételi engedélye megvolt, pénz hiányában 
nem tudott beiratkozni. — uiabb zsidók fel-

vételét rendelte el, amit lehet magyarázni bár-
miként, de a meztelen fény mé;;is az, hogy 
ujabb rést, ujabb tágítást jeleni > módosított 
törvényen is. 

A harmadik ok: az egyetemi Felvételek 
módja. Annak ellenére, hogy 

a magyar ifjúság a numerus clau-
sus módosítása alkalmával Ígé-
retet kapott, hogy minden ma-
rad a régiben, sőt bizonyos ja-
vulás Is kilátásba helyeztetett a 

számarányt illetőleg, 
egyes egyetemeken, de különösen a debreceni 
fakultásokon, a zsidóság arányszáma tetemes 
növekedést mutat, az orvosi és jogi fakultáso-
kon például 6-ról 22—23 százalékra ugrott fel. 

A következő bekezdés hangoztatja a mi-
niszter előtt, hogy az egyetemek nyugalma 
csak látszólagos és csak egyetlen módon őriz-
hető meg a sérelmek megnyugtató orvoslásá-
val. Az ifjúság vezetői a rendért nem is vál-
laltak felelősséget, noha »tisztában vannak 
azokkal a beláthatatlan következményekkel, 
amelyek az esetleges ujabb zavargásokból szár-
mazhatnak és 

hogy ezek a zavargások a kor-
mány bel- és külpolitikai hely-
zetét rendbivül megnehezítik«. 

Az ifjúságot — mondja az emlékira'. — 
két igen fontos szempont vezeti, amikor ren-
dületlenül ragaszkodik a numerus clausus ere-
deti értelmezéséhez. Az egyik a nemzeti érdek, 
a nemzeti tisztaság szempontja, amelynél forr-
va meg akarjál: menteni ezt a nemzetet az ér-
telmiség további clzsidósodásától, az idegen 
lelkiség fertőzésétől, a vörös mételytől és vissza 
akarják téríteni minden téren az ős eredeti, 
magyar szellemet. A másik a szociális szem-
pont. Ezt a kérdést — mondja szórói-szóra az 
emlékirat — 

ezt a szociális nyomorúságot 
nem lehet internátusokkal és 

kollégiumokkal kiküszöbölni. 
Az emlékirat a következő két irányú kér-
déssel végződik: 

— Méltóztassék megnyugtatni bennünket 
arra nézve, hogy többé a jövőben utólagos 
felvételek nem lesznek s méltóztassék az egye-
temeket és főiskolákat utasítani, hogy a tör-
vényt helyesen ugy értelmezzék, amint azt a 
budapesti egyetem értelmezte és betartotta! 

A kultuszminiszter válasza még nem isme-
retes, hiszen bizonyára még cl sem készültl 
Érdekes lenne majd megismerni. Egészen bi-
zonyos azonban már ma is, hogy az egyetemi 
és főiskolai ifjúság megírta ezt az emlékira-
tot és 1928 november 20-iki dátummal elküldte 
a kultuszminiszternek. Bizonyos továbbá, hogy 
megjelent és olvasható egy orvostársadalma 
szemle melléklete gvanáut 

Pokolgépes merénylet 
egy lengyel lapkiadé ellen 
(Budapesti tudósítónk telcfonjelenléss.) 

Lembcrgből jelentik: A mai Mikulás ünnep-
pel kapcsolatban a nemzeti demokrata párt 
lapjának, a Sz^lovo Polszke-nek kiadótulajdo-
nosa egy csomagot kapott Amikor az igaz-
gató felbontotta a csomagot, az abban elrejtett 
pokolgép felrobbant, összetörte a szoba bú-
torzatát és az isazgatót súlyosan megsebesí-
tette. 

Elkészült 
a francia szerzetes-javaslat 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Párisból jelentik: A mai minisztertanács vég-
legesen megszövegezte a szerzetes rendek visz-
szaléréséröl és a lefoglalt szerzetesi vagyonok 
visszaszolgáltatásáról szóló javaslatot, amely-
nek szövege körülbelül ugyanaz, mint volt a 
kormányválságot megelőzően. A miniszterta-
nácson Briand bejelentette, hogy pénteken reg-
gel Luganőba utazik, hogy azután hétfőn Genf-
ben résztvegyen a kezdődő népszövetségi ülés-
szakon. 


