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Lőw Immánuel főrabbin 
csütörtökön este 

sulyof vakbélmütétet hajtottak végre 
A 80 éves főpapot Hültl HOmér professzor operálta meg — LCw Immánuel álla-

pota kielégítő 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök este a közkórhazban dr. H ü 111 Hümér 
professzor dr. H e d r y Miklós kórházi főorvos 
segédletével vakbélmiitétet hajtott végre dr. 
Lőw Immánuel főrabbin. A műtét, amely pon-
tosan 25 percig tartott, kitűnően sikerült. A fő-
rabbi a műtét után, betegszobájában fogadta 
családja tagjait, akikkel elbeszélgetett Az esti 
órákban érdeklődtűnk a kórházban dr. Lőw 
Immánuel állapota iránt és azt a választ kap-
tuk, hogy a 80 esztendős főpap kitűnően érzi 
magát és minden remény megvan arra, hogy 
két-három hét alatt elhagyhatja a betegszobát 

Dr. Lőw Immánuel betegsége szerdán dél-
után kezdődött. A délutáni órakban künn járt 
a zsidó temetőben, ahol a vegyesdandárpa-
rancsnokság kiküldöttjével helyszíni szemlét 
tartott a hősi emlékmű leleplezési ünnepélye 
miatt. Innen autón ment haza és odahaza egy-
szerre fájdalmakról kezdett panaszkodni. Ké-
sőbb valamivel jobban lett, csütörtök reggel 
azonban újra jelentkeztek ezek a fájdalmak, 
sőt a vakbélgyulladás tünetei is. A család el-
hivatta dr. B a c h Imrét és dr. F e u e r Ignácot, 
akik súlyos vakbélgyulladást konstatáltak és 
azonnali műtétet javasoltak. A család kívánsá-
gára azonnal értesítették a főrabbi budapesti 
kezelőorvosát, dr. L é w i Lajost a zsidó kór-
ház igazgató-főorvosát és vele együtt Szegedre 
hívták dr. H ü 111 Hümér professzort is az or-
vosi konzíliumra. 

Az orvosok az esti gyorssal érkeztek Szeged-
re. A főrabbi lakásán megtartott konzíliumon 
résztvett dr. H e d r y Miklós közkórházi se-
bészfőorvos is. Az orvosok megállapították. 

hogy a diagnózis belves volt, a főrabbinál vak-
bélgyulladás lépett feL Rögtön intézkedtek, 
hogy a beteget beszállítsák a közkórházba azon-
nali műtét végett Nemsokkal a konzílium után 
dr. Lőw Immánuel ott feküdt a kórház műtő-
asztalán. 

Az operációt dr. Hültl professzor végezte dr. 
Hedry Miklós főorvos segédletével. A műtét 
helyi érzéstelenítéssel történt és kitűnően si-
került annak ellenére, hogy az eset rendkívül 
súlyos volt, dr. Lőw Immánuel ugyanis régeb-
ben hasmütéten ment keresztül és ebből kifo-
lyólag összenövések voltak a hasban. De a lo-
bosodási folyamat is gyorsan haladt előre és a 
vakbél már át volt fúródva, mire a hasfalat 
megnyitotta a sebész kése. Súlyosbította a mű-
tétet a beteg hajlott kora is. 

A beteg szívműködése, közérzete, teljesen ki-
elégítő. Az orvosok remélik, hogy dr. Lőw Im-
mánuel nagyszerű szervezete legyőzi a vesze-
delmeket és rövidesen helyreáll az egészsége. 
Valószínű, hogv néhány hétbe kerül, amig tel-
jesen kilábal betegségéből, hacsak időközben 

likáció rier valamilyen kompli riem lép fel. 

Csütörtök este, amikdFIa városban hire ment 
az operációnak, rengeteg*érdeklődő telefonált a 
közkórházba. A kórház vonala jóformán órá-
kon keresztül állandóan foglalt volt és min-
denki aggódva érdeklődött a beteg állapota 
iránt 

Hültl professzor éjjel 11 órakor meglátogat-
ta a beteget és azután az éjszakai vonattal visz-
szautazott Budapestre. Dr. Lőw Immánuel ke-
zelését dr. Hedry Miklós főorvos látja eJ. 

GömbOs Grata miniszterelnök dönt 
az egaelemeh sorsáról 

TllfahozAsoft a szegedi egqefem megcsonkítása ellen 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Azon 

a miniszterközi értekezleten, amely csütörtökön 
Hóman Bálint kultuszminiszter dolgozószobá-
jában folyt le I m r é d y Béla pénzügyminisz-
ter és K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi mi-
niszter részvételével, nem tárgyaltak a vidéki 
egyetemek kérdéséről. A Délmagyarország bu-
dapesti munkatársának megbízható forrásból 
eredő értesülése szerint, a csütörtöki értekezle-
ten a közgazdasági egyetem megszüntetéséről, 
valamint a közgazdasági fakultás, az állator-
vosi, továbbá az erdészeti és bányászati főis-
kolának összevonásával megalapítandó önálló 
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mezőgazdasági egyetem tervéről tárgyaltak. 
Az egyetemek ügye a jövő héten összeülő mi-

niszterközi tanácskozáson fog ismét napirend-
re kerülni, a végleges döntést azonban Gömbös 
miniszterelnök fogja meghozni visszaérkezése 
után. 

A rendkívüli közgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától) A vá -

rosi ügyosztályok vezetői csütörlököi délelőtt 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklé-
sével előkészítették a rendkívüli közgyűlést, 
amely ma délután fél 5 órakor ül össze, hogy 
az egyetem megcsonkítása ellen tiltakozzék. 
Az előadói javaslatot, amely részletein foglal-
kozik a szegedi egyetem helyzetével, dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes terjeszti elő és 
ahhoz a Nemzeti Egység Pártián és az ellenzék 
szónokain kivül a gazdák részéről Papp Jó-
zsef kisgazda is felszólal. 

A szegdi' orvosegyetem megszüntet, -sének a 
terve nemcsak Szegeden keltett mérhetetlen 
megdöbbenést, hanem az egész országban min-
denütt, ahol ismerik a szegedi egvatem kere-
tében működő tudományos intézetek nunkáiát 
és jelentőségét. A legnagyobb szaktík'ntélyek 

ÍUJér. menf 

GO o l d a t é s f ö l c é l e t e & f 

Kaphafó minden ujságáiusnáL 

jelentkeznek és emelnek ásót a képtekm terv 
ellen. 

Dr. báró Korányi Sándor 
a szegedi egyetem díszdoktora, a világhírű or-
vosprofesszor is megszólalt a szegedi egyetem 
védelmében. Nyilatkozatában többek között 
ezeket mondotta: 

— Ma nem az a kérdés — kezdett nyilatko-
zatába báró Korányi Sándor —, hogy Magyar-
országnak kell-e négy egyetem. Ma egészen 
más a helyzet. Ma az egyik már meglévő egye-
tem részbeni megszüntetése a probléma. Meg 
vagyok győződve arról, hogy Hóman miniszter 
ur azon igyekszik, hogy — a végső lehetőségig 
— megvedehnezze a négy magyar egyetem 
fenmaradását. Hogy mi lehet az oka annak, 
hogy felmerült a szegedi egyetem orvosi fakul-
tása megszüntetésének terve? Az egyik ok az, 
amit felhoznak, hogy Magyarországnak sok a 
négy egyetem. Én nem tartom soknak a négy 
egyetemet, ha csak az egyetemi szempontot 
nézem. 

— A második oknak azt szokták felhozni, 
hogy annyi orvosra nincs szükség, amennyit a 
négy egyetem produkál, az ország nem is tud 
annyi orvost eltartani és ez az orvosnyomor 
oka. Ez részben igaz. De arról sohasem beszél-
nek, hogy sehol sincsen elegendő oroos alkal-
mazva. Tessék annyi orvost alkalmazni, ameny-í 
nyire valóba« szükség van! Ez mingyárt esöfe-
kentene az orvosfeleslegen. Az ország és a 
közvélemény nincs tisztában azzal, hogy az 
egyetemekre költött és sokalt pénz mi minden-
re megy. Legnagyobb költség a klinikák költ-
sége. Ha ezt a költséget beteszik a közoktatási 
büdsébe, természetesen az egyetemi költség je-
lentós összieget mutat, pedig az igazság az, 
hogy ennek az összegnek a legnagyobb része 
a betegek gyógyítására és nem a tanításra 
megy. 

— Ha már szó van az egyik egyetem meg-
csonkításáról, miért éppen a szegedi legyen az? 
Kijelentem, hogy én epp ugy fájlalnám a deb-
receni és pécsi egyetem megcsonkítását is. De 
van egy szempont, amely talán tekintetbe vé-
telt érdemel, hiszen a szegedi egyetem a ko-
lozsvári egyetem folytatása. Szeged, Pécs, Deb-
recen milliókat költ egyetemére. Budapestnek 
az egyetem óriási előnyöket jelent, tekintsük 

csak a nagy idegenforgalmat és a fiatalság Bu-
dapestre tódulását, akiket az egyetem vonz ide. 

a 
A szegedi egyetem megcsonkítása 

vetett hitünket 
Navratil Dezső professzor nyilatkozata 

A Délmagyarország budapesti munkatársa 
beszélt erről a kérdésről dr. szabóki N a v r a -
t i l Dezső egységespárti képviselővel, az is-
mert kitűnő orvosprofesszorral, aki a legutóbbi 
költségvetési vita során kimeritően foglalkozott 
az egyetem ügyével. 

— Mielőtt a költségvetési vitában felszólal-
tam volna — mondotta munkatársunknak 
Navratil Dezső — természetesen informálód-

tam H ó m a n kultuszminiszter urnái, aki ki-
jelentette, hogy 

a négy orvosi egyetem közül egy** 
sem fog törölni, sem szüneteltetni, 

hanem lehetőleg azon lesz, hogy valamennyi 
orvosi egyetem teljessé legyen kiegészíthető. 
Hasonló megnyugtató kijelentéseket tett Sz i-
1 y Kálmán államtitkár ur is. 

— Nem hiszem, hogy akár pénzügyi, akár 


