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l i egyetem tanácsa meg nem foglalkozott 
a különös hajnali operáció ügyével 
Az Orvosszövetség és az egyetemi hatóságok nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
fgész városban nagy feltűnést keltett M o i z e s 
Sándor 54 éves nyugalmazott vasutas kül onos 
rsete a sebészeti klinikával, ahová csütörtökön 
• jjel küldötte be sürgős műtét céljából, kizá-
ódott sérvvel kezeőorvosa. A klinikán, amint 
irról a Délmagyarország vasárnapi számában 
észletesen beszámoltunk, megállapították a 
nütét sürgősségét, előkészítették a beteget, de 
iz utolsó pillanatban V i d á k o v i t s Kamill 
Professzor, a klinika igazgatója telefonon ugy 
vndelkezett, hogy az operációt a klinikán nem 
hajthatják végre, mivel a beteget egy másik 
;crvvel néhány évvel ezelőtt a városi közkór. 
lázban operálták meg. A műtétre előkészített 
neteg kocsin átment a kórházba, ahol a hajnal i 
brákoan dr. H e d r y Miklós főorvos végreha j-
(olta a sürgős műtétet. Hedry főorvos a műtét 
a tán — hír szerint — jegyzőkönyvet vétetett fel 
az esetről és Vidákovits professzortól levélileg 
kort magyarázatot. 

Hedry főorvos pénteken küldötte el Vidáko-
?its professzornak magánjellegű levelét, de ar-
ra — értesülésünk szerint — 

válasz hétfőn estig nem érkezett. 
\ közkórházban megoperált Mojzes Sándor a 
sörülményekhez képest jól érzi magát és való-
izinünek látszik, hogy tul van a krízisen. 

A Délmagvarorszag munkatársa kérdést in-
lézett dr. B e r e t z k Péterhez, a szegedi Orvos-
ízövetség titkárához ebben az ügyben. Aziránt 
érdeklődtünk, hogy 

az Orvosszövetség 
fcgalkozik-e az üggyel és ha igen, milyen for-
mában? 

— Szövetségünkhöz ebben az ügyben — mon-
dotta dr Beretzk Péter — mindezideig semmi-
féle megkeresés, vagy bejelentés nem érkezett, 

de ha érkezne is, csak egyoldalúan foglalkoz-
hatnánk vele, mert dr. Vidákovits Kamill ki-
lépett a szövetségből, már pedig a szövetségünk 
csak a szövetség tagjainak ügyeivel foglalkoz-
hat. 

Megkérdeztük, hogy általánosságban mi az 
eljárás hasonló esetekben. 

— Erre a kérdésre csak egész általánosság-
ban válaszolhatok. Ha az érdekelt orvosnak 
van fegyelmi hatósága, akkor akár az érdekeli 
orvos, vagy beteg, akit sérelem ért, ehhez a fe-
gyelmi hatósághoz fordulhat panaszával. Ha 
nincs fegyelmi hatósága, akkor a polgári bíró-
ság elé is vihető a sérelem. Azt a kérdést, bogy 
speciálisan az emiitett esetben történt-e orvosi 
etikai sérelem, nem állapithatjuk meg, mert 
hozzánk bejelentés nem érkezett és így nincs 
módunk arra, hogy megvizsgáljuk az esetet, 
kihallgatásokat végezzünk, meghallgassuk a 
feleket. 

Érintkezésbe léptünk 

dr. Széki Tibor 

professzorral, az egyetem rektorával, aki a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Hivatalosan nem tudok semmit, igv nem 
is tárgyaltam ebben az ügvben senkivel. Ebben 
a pillanatban az ügy Vidákovits professzor ma-
gánügye. Az egyetem csak akkor indíthatna el-
járást." ha Vidákovits Drofesszor fegyelmit kér. 
ne önmaga ellen. 

Dr. Veress Elemér 

professzor, az egyetem orvoskari dékánja eze-
ket mondotta: 

— Ma délben erkeztem haza, nem ismerem 
még az esetet. Mindenesetre megbeszélem a 
kérdést Vidákovits professzorral és csak ezután 
lesz módomban nyilatkozni a kérdésről. 

SiállaQ iöidmivelési miniszter 
a gazda-problémákról és a 
kereskedői sérelmekről 

(A Délmacvarország munkatársától.) Kállay 
Miklós földmű' "«ügyi miniszter, aki szomba-
ton este érkezett Szegedre, vasárnap résztvett 
a szegedi gazdaérdekeltségek nagygyűlésén, a 
városháza I:özg4 íilési termében. Az "lésen meg-
jelent Bárányi Tibor főispán és dr. Pálfy József 
nolírármesterhelyettes is. valamint Staub Elemér 
felsőházi tag. a kecskeméti mezőgazdasági ka-

ara képviseletében. 
Dr. Hunyadi-Vass Gergely megnyitó beszédé-

ion megemlékezett a város elhunyt polgármeste-
réről. dr. Somogyi Szilveszterről és a gyűlés in-
jitvánvára elhatározta, hogy a polgármester 
;mlékét megörökíti jegyzőkönyvében. Ezután 
lejelentette, hogy a gyűlés tulajdonképenl egyet-
len tárgya Ká lay Miklós földművelésügyi mi-
niszter diszelnökké való megválasztása. 

A földmíivelésüs'vl minisztert küldöttség hívta 
s közgyűlési terembe. Az elnök közölte a mi-
Mszterrel a gyűlés határozatát. Kállay Miklós 
rövid besz<^ben köszönfe meg a s,zegedi gardák 
bizalmát. Fztitán a különböző ••azdaérdeke'tsé-
íek képviselői táiékoztatták a minisztert.Szeged 
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Az évad legpazarabb filmujdonsága! 

Vili. HENRIK 
magánélete 
Korda Sándor párat lan a lkotása 
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mezőgazdasági problémáiról és a szegedi gaz-
dák kívánságairól. 

Felszólalt dr. Hunyady János, Staub Elemér, 
Kiss Ferenc, majd 

Kállay miniszter 

válaszolt a felszólalásokra. Megítélése szerint a 
gazdalkodás nem a konjunktúrák és a kísérlete-
zések mestersége, a gazda konzervativizmusára 
feltétlenül srükoég "an — mondotta —. ez a 
konzervativizmus azonban nem jelentheti a fej-
lődés megakadályozását, a haladás kirekesz-
tését. A magyar mezőgazdaságban már a há-
ború óta is igen nagyméretű haladás észlelhető, 
leginkább 

a gyümölcstermelés 

terén. Ennek ?.z a józan felismerés az alapja, 
amely szerin* Magyarország predesztinálva van 
gyiimölcstermelé« re. Szegeden ezen a téren 
még sok a tennivaló. Meg kell alaposan szer-
vezni a szegedi gyümölcs exportját, amely je-
lentékeny árjavulást biztosit. A gyiimölcsvédel-
mi szerek árát le fogja szorítani, mert igen fon-
tos a védekezés. Ha a gazdák többsége ugy kí-
vánja. el fogja rendelni a kötelező védekezést is. 

Foglalkozott a miniszter 

az állattenyésztés 

problémájával és bejelentette, hogy abban az 
esetben, ha a szegedi gazdák megnyugtató for-
mában tudják biztosítani Szeged tejellátását, a 
mezőbegy Ki állami tehenészet tejtermését más-
felé fogja írán-dtani. hogy biztosítsa a szegedi 
gazdák számára a tei Szegeden való értékesíté-
sének lehetősedét. Felhív ta a gazdák figyelmét a 

Kapható a Segrsváry Dezső tm 
V a j d a I . és társa drocéri&kbaa. 

miniszter arra a lehetőségre, amit a baromfite 
nyésztés jelent. 

A bortermelés f 
kérdésével foglalkozva bejelentette, liogy a bor-
fogyasztási adó további csökkentését szorgal-
mazza, mert meggyőződött ról\, hogy az adó 
leszállítása nem jelent károsodást a közületek 
számára. 

— Szegeden-mondotta ezután a földművelést 
miniszter — a legideálisabb gazdasági áemokrá-
cia uralkodik, a szeg3di gazdák tulajdonképen 
egy mezőgazáasásri köztársaságban élnek, mert 
itt kiemelkedő nagvobb birtokok nincsenek. 

Ezzel a gazdasági egyesület közgyűlése vé-
get ért, helyesebben átalakult kormánypárti gaz-
dagyüléssé. Az elnöki ti-ztséget dr. Kogutowitz 
Károly egyetemi tanár vette át. Több felszólalás 
után megalakították az egységes párt tanyai 
blokkját, „tanyabizottság" névéi. 

A miniszter délben Bárányi Tibor főispán ven-
dége volt, délután négy órakor pedig 

a Szegedi Llovd-Társulatban tett 
látogatást, 

ahol a kereskedőtársadalom kívánságait hallgat-
ta meg. 

A főispán és a polgármesterhelyettes társasá-
gában érkező minisztert Hoffer Jenő elnök üd-
vözölte, majd Aáler Rezső a gabonakereskedők 

' panaszairól mondott tájékoztató beszédet. El-
mondotta. hogy a szegedi gabonakereskedelmet 
súlyos veszedelem fenyegeti abban az esetben* 
ha a gabonaátrckó állomást nem Szegeden, ha-
nem Algyőn épiíi'• fej. Szeged számára a gabo-
naszállításnál tarifális kedvezményt és kövezet-
vámmérséklést kért. 

Varsa Mihály a szegedi kenaeripar és keres-
kedelem fokozottabb védelmét kérte a miniszter-
től. A vasúti tarifa drágasága az exportőröket 
arra kényszeríti, hogy árujukat a magyar vas-
utak mellőzésével Szerbián keresztül szállítsák. 

Hoffmann Jár . . ; felhívta a miniszter figvelmét' 
aTra a sérelemre, amely a szegedi termelőket és 
u. kereskedőket az olasz korai burgonya vám-
mentes behozatalának engedélyezésével éri. dr. 
Kertész Béla a '<ere.sk ed elem re háruló elviselhe-
tetlenül nagy közterhekről tájékoztatta a mi-, 
niszterf. 

A paprikakeres^odelem problémáiról Reitzer 
Miklós, a bortörvény visszássárairól dr. Lan-
desberg Jenő tájékoztatta Kálkv minisztert, 
aki válaszában knelenfcette, hogy a termelő és a 
kereskedő között elszakíthatatlan kapocs van. a 
kereskedőre igen n.-gy feladatok várnak a mező-
gazdasági termónvértéV'ísités megszervezése és 
lebonyolítása terén. Céüiait félreérti az, aki azt 
hiszi, hogv a kereskedőket ki akarja zárni 
ebből a munkábó'. 'File^'cezőleg arra törekszik,' 
hogy minél intenzivebben bekancsolia a kereske-
delmet a gizdamento munkába. Bcielnntettc. 
hogy a tiszai átrakó állomás helye csak Szeged 
lehet. A vasúti kedvezményekért eredménye5; 
akciót indíthatnak az érdekeltségek, ha összefog-
nak a város hatóságával. A panrikaexnortörök" 
tanulmányozzák a spanyol paprikaexportot. a 

M. K!r. Gazdasági 
Felső Leánynevelő Intézet 
P u t n o k. 
Külföldi legjobb intézetekkel egyszin-
vonalu, modern, teljes gyakorlati és 
elméleti kiképzést nyújtó, három év-
folyamos női gazdasági szakintézet 4 
középiskolát végzett leányok számára. 
Festői vidék, idegen nyelvek beható 
tanítása, olcsó dijak. Érettségizett leá. 
nvok a III. évre vétetnek fel. 


