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Az orvosi fakultás se^édlanszemélyzete 
is tiltakozott kedden délelőtt az egyetem 

megcsonkítása ellen 
14 lagu küldöttség kereste fel dr. V e r e s s Ele-
mér orvoskari dékánt. A küldöttség szónoka 
társai nevében ecsetelte azokat az aggodalmu-
kat, amelyek a segédszemélyzetet nyugtalanít-
ják a miniszteri terv kipattanása óta. 

A dékán a következőket mondta a küldött-
ségnek: 

— Ha a tervezett egyetemcsonkitás valóra 
válnék, sok tanársegéd és gyakornok vesztené 
el állását, köztük olyanok is, akik 

a magasabb kultura munkásaivá 
válhattak volna, 

sőt, elvesztenék azt is, amit senki vissza nem 
adhatna nekik: az időt, amit jövőjük remé-
nyében olyan munkára fordítottak, amely ép-
pen a jövő szempontjából hiábavalónak bizo-
nyulna, a munkalehetőség megvonása eseté-
ben. 

Mindenkit meg kell,hogy hasson a 
kétségbeesés szava és mindenki-
nek figyelembe kell venni, a letö-
résnek, a félbemaradásnak, a hiá-
bavaló anyagi áldozatoknak és a 
munka hiábavalóságának elkese-

rítő hatását 

A dékán megvázolta a védekezés módjait, kilá-
tásait és bizalomra, reménykedésre buzdítva a 
megjelenteket, kérte őket, hogy munkájukat 
az eddigi lelkesedéssel és szorgalommal foly-
tassák. 

Ezután a küldöttség dr. S z é k i Tibor rek-
tort akarta felkeresni, de Széki professzor hi-
vatalosan távol volt, a küldöttséget nem fogad-
hatta. Előre értesült azonban az orvosi asszisz-
tensi kar szándékáról, őket a legmesszebbmenő 
támogatásáról biztosította. Kilátásba helyezte, 
hogy Szegedre való visszaérkezése után, csü-
törtökön a küldöttséget annál is inkább szíve-
sen fogadja, mert 

akkor talán alkalma lesz a kar jö-
vőjét illetőleg már konkrétebb for-

mában is nyilatkozni. 

A küldöttség végül 

dr. Szentgyörgyi Albert 

professzort, a szegedi egyetem világhírű bioké-
mikusát kereste fel és támogatását kérte. 

A professzor a következőket mondotta az asz-
szisztensi kar küldötteinek: 

— Én csak azt tanácsolhatom, hogy menje-
tek vissza és folytassátok azt a fontos kultúr-
mimkát, amellyel az országnak eddig is olyan 
nagy szolgálatót tettetek, jobban járulva hozzá 
annak biztonságához és jövőjéhez bárki más-
nál. Tudom, h gy ilyen háborgatott viszonyok 
között az állandó bizonytalansag érzetével nem 
lehet eredményesen dolgozni és megnyugtatá-
sul én is csak a magam személyes érzésével szol-
gálhatok. Én magam 

meg vagyok győződve, hogy sem-
mi olyan intézkedés nem történhe-
tik. amely akár egész egyetemün-
ket, akár annak bármely fakultá-

sát létében fenyegetné. 

Nem tudom elképzelni, hogy bárki vállalja a 
felelősségét annak, hogy tétében ingassa meg 
az országnak egyetlen egyetemét, amelynek a 
pesün kivül múltja és amelynek gyökerei van-
nak és azt az egyetemet, 

amely Erdélyre tartott jogaink 
jelképe, 

azt az egyetemet, amely a pesti után a legtel-
jesebb, legtökéletesebben fel van szerelve és 
működésképes, amelyet nagy, az egész világon 
ismert tudományos kutatói tevékenységet igá-
zott A mult évben volt alkalmam Párisban át-
nyújtani a Rockefeller-alap elnökségének há-
rom hatalmas kötetét, amely az orvosi karnak 
az utolsó két év alatt megjelent tudományos 

munkái, kutató eredményeit tartalmazza, amely 
kötetekben a ti munkátok is lényeges szerepet 
játszik. 

— De ezenkívül az orvosi, vagy a természet-
tudományi kar megszüntetése nálunk azért sem 
lehetséges, 

mert ezen kar tudományos intéze-
tének felszereléséhez a Rockfeller-
alap óriási összegekkel járult hozzá. 

amivel szemben az ország kötelezettséget váí-< 
lalt azirányban, hogy az intézményekét fenn* 
tartja. Az egyezmény egyoldalú megszegése 
az összeg hiánytalan visszafizetésén kivül egyj 
olyan, 

a becsületesség szabályaival ellen-
kező tett volna, amely világszerte 
közbotrányt okozna és megingatná 
a magyar nép megbízhatóságába 
vetett mindjobban erősödő hitet. 

Magam, aki lényegesen járultam hozzá ahlíozj 
hogy a Rockefeller-alap nekünk segítséget) 
nyújtott, egy ilyen beszüntetési üggyel egy 
percig sem azonosíthatnám magamat és hW 
ilyen irányú intézkedés történne. 

az egyetemet és az országot kénytelen 
volnék elhagyni. 
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— Azok a kósza és hivatalos hátteret nélkü-
löző hirek, amelyek szerint belőlünk kutató 
egyetem lesz, a tanári karban azt a meggyőző-
dést alakították ki, hogy egy ilyen változás 
egyértelmű a megszüntetéssel, annak csak hú-
zódó módszere. Ezt a nézetet magam is tel jes 
mértékben osztom. 

— A mi karunk végül nem szüntethető meg 
azért sem, mert az 

Szeged városával, amely az egye-
temért olyan óriási áldozatot ho-
zott, elválaszhatatlanul van össze-

forrva. 

E/A bizonyítottuk nemrég, a Szegedet veszé-
lyeztető tífuszjárvány leküzdésével és azokkal 
ti vizsgálatokkal, amelyek a reményüket vesz-
tett paprikatermelőknek, kivált a kisgazdák-
nak uj reményt hoztak és már az idén hozzá-
járultak a .paprika fokozott értékesítéséhez. 

Nem hiszem, hogy bármely kor-
mány is akár aránylag jelenték-
telen megtakarításért, akár bármi-
féle politikai sakkhuzásért, ma-
gára akarná és merné vonni az 
ország második legjelentősebb és 
leghívebb városának keserű gyű-

löletét. 

— Kétségtelen, hogy a mai anyagi helyzet ta-
karékosságot követel, melyben részét az egye-
temnek is ki kell vennie, de bizom abban, hogy 
a kormány, amely a teremtő munka jelszavá-
val állott az ország élére, meg fogja találni at 
megtakarítás módját anélkiil, hogy az egyetem 
met, vagy annak ¡bármely fakultását, az egye* 
tem egyetemességét, létében veszélyeztetné és 
amely olyan derekasan, odaadóan működő ta-
nársegédeinkből és gyakornokainkból dcspe-
rádókat és a mai társadalmi és politikai rend 
elkeseredett ellenségeit kovácsolná. 

Bárányi Tibor főispán péntekre rendkivüli 
közgyűlést hivott össze 

A kormány Gömbös Gyula hazaérkezéséig elhalasztotta a döntést 

B á r á n y i Tibor főispán dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármester előterjesztésére ösz-
szehivta a törvényhatósági bizottság rendkívü-
li közgyűlését és a közgyűlés időpontját pén-
teken délután fél öt órára tűzte ki. A rend-
kivüli közgyűlés napirendjére egyetlen javas-
lat került, a polgármesternek a javaslata, hogy 

a törvényhatósági bizottság fejez-
ze ki a leghatározottabb tiltako-
zását az ecetem tervezett meg-
csonkítása, az orvosi fakultás 

megszüntetése ellen. 

A polgármester javaslatát a kisgyűlés készí-
ti elő ugyancsak pénteken, egy félórával a köz-
gyűlés kezdete előtt 

Bárányi főispán, aki a legnagyobb aggoda-
lommal figyeli az egyetemmel kapcsolatos ese-
ményeket és a legnagyobb odaadással küzd a 
város és a szegedi egyetem érdekeiért, a pol-
gármester előterjesztéséről kedden délelőtt ér-
tesült a közkórnáz betegszobájában és azon-
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nal intézkedett a rendkivüli közgyűlés Össze-
hívása ügyében. A közgyűlési pártok — érte-
sülésünk szerint — erősen fölkészülnek a tün-
tető-tiltakozó közgyűlésre. Minden párt állít) 
szónokot a polgármesteri javaslathoz és igy a 
törvényhatósággi bizottság rendkívüli közgvű-ti 
láse fogja dokumentálni azt az egységes meg-« 
ütközést és elkeseredést, amelyet az egyetem 
megcsonkításának terve keltett Szeged város 
társadalmának minden rétegében. 

II háztulajdonosok 
országos gyüfése Kispesten 
(A Délmagyarország munkatársától) Az or-

szág háztulajdonosai az elmúlt vasárnap nagy-
szabású országos gyűlést rendeztek Kispesten, 
ahol dr. Németh Bélán, az országos szövetség 
elnökén kivül megjelentek Szeged, Debrecen, 
Kecskemét, Győr, Sopron, Kaposvár, Pécs, Nyí-
regyháza, Miskolc, Újpest, Rákospalota, Kis^ 
pek háztulajdonos egyesületeinek képviselői. 
A szegedi egyesületet Doránszky Károly, dr. 
Singer István és dr. Sőreghy Mátvás egyesületi 
vezétők lcépiselték. Dr. Németh Béla országos 
elnök megnyitó beszédében vázolta a háztulaj-
donosok súlyos helyzetét. Dr. Mester István, a 
kispesti háztulajdonosok egyesületének elnöke 
és dr. Eszterhás István TESz ti'.kár vázolták 
a háztulajdonosi kamara célját és felállításá-
nak szükségességét. Majd dr. Singer István 
beszámolt a bevallás időpontjában üresen álló 
bérhelyiségek adója tekintetében a szeged* 
egyesület állal kivivott országos eredményről, 
összefogásra és vállvetett munkára buzdította 
az ország háztulajdonosait. Debrecen, Újpest 
és Kisoest képviselőinek felszólalása után az 
országos gyüles dr. Eszterhás István TESz tit-
kár javaslatára megalakította a vidéki ház-
tulajdonosok országos végrehajtóbizottságát cn 
elhatározta, hogy felirattal fordul Gömbös Gyu-
la miniszterelnökhöz, akitől a szükségadók el-
törlését, a háztulajdont terhelő adóknak a 
gazdaadósságokkaí azonos módon való rende-
zését és a háztulajdonosi kamara felállítását 
kéri. 


