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Ünnepélyes külsőségek között 
felavatták az ujszegedi 
védőnőképzőintézetet 
Johan államtitkár t „Meg kell oldani a szociális és 
egészségügy! kérdéseket, mer! egy betegnek orvos 
uiani kiáltása, vagy egy éhes gyermek sírása sokkal 
veszélyesebb, mint száz demagóg izgatása" 

(A Dclmamarorszán munkatársától.) Ked-
den délelőtt avatták fel ünnepélyes kerofek 
között az ujszegedi védőnőképző intézetet. 
Az ünnepélyes aktusra Szegedre érkezett dr. 
Johann Béla államtitkár, a kultuszminiszter 
képviseletében dr. Molnár Andor miniszteri 
tanácsos, dr. Tomcsik József cjgyetemi tanár, 
az Országos Közegészségügyi Intézet, igazga-
tója, dr. Petrányi Győző, a közegészségügyi 
intézmények országos szakfelügyelője, megje-
lent az avatáson dr. Glattfelder Gvula me-
gyéspüspök, dr. vitéz Imecs György főispán, 
dr. Pálfy József polgármester, dr. Gelei Jó-
zsef egyetemi rektor az egyetem tanácsának 
es professzori karának élén, begavári Bach 
Bernát felsőházi tag, dr. Sajó Lajos tiszti fő-
orvos. dr. Buócz Béla. főkapitájiyhelyettes. 
dr. Muntyán István táblai tanácselnök, a Ste-
fánia Szövetség elnöke, Rainer Ferenc az ipar-
testület és kamara eluöke, dr. Szívessy Lehel 
kormányfőtanácsos, dr. Pálfy György és dr. 
Kemenessy Tibor tanácsnokok, az egyházak 
vezető lelkészei, valamint számos hatóság és 
egyesület képviselőié. 

A megnyitó ünnepség az intézet egyik elő-
adótermében folyt le. Az ünnepségen jelen 

voltak az intézet formaruhás növendékei is. 

Dr. Tomcsik József 

megnyitó beszéde vezotto be az ünnepélvt, is-
mertette az intézet keletkezésének történetét, 
elismeréssel szólt a belügyminisztérium cs 
Szeged város áldozatkészségéről, az egyetem 
megértő támogatásáról. 

Dr. Pálfy József polgármester 

beszélt ezután. Az eredmények mutatják — 
mondotta —, bogy a.z orvosnak nagyobb ha-
táskört kell biztosítani a kormányzatban és 
a közegészségügyi igazgatásban. Az ebből az 
intézetből kikerülő ápolónőkben nemcsak az 
orvosok segítségét látja, hanem a közegész-
ségügyi közigazgatás munkatársait. Az iuté-
zet. hallgatói nem tévesztendők össze a hábo-
rú alatt divatból keletkezett dilettáns ápoló-
nőkkel, ezeknek az ápolónőknek feladata egy 
életre szóló hivatás. Végül köszönetet mon-
dott a polgármester mindazoknak, akiknek ré-
szük volt a nagyszerű intézmény létrehozásá-
ban 

Dr. Gelei József rektor 

beszédében azt fejezte ki. hogv az egyelem 
máris szereletébe fogadta az uj intézményt. 

— Egyetemünk — mondotta gondolatkö-
rébe. tarveibe vette azt, bogv ne csak az el. 
méleti igazságnak és tudománynak szolgála-
tába álljon, banem azt akaria, hpgv beálljon 
az élet örvév'uébe, beálljon abba a magyar ba-
rázdába. melyben a magvar falunak, a magvar 
értelmi&cgnek, a középosztálynak s a földműves 
osztálynak az előrehaladása és közművelő-
dése együttesen történik. 

Dr. Rusznyák István 

orvoskari Dékán az orvosi kar nevében üdvö-
zölt o nz államtitkárt, és az uj intézményt. 

Dr. Johann Béla államtitkár 

mondta el ezután avatóbeszédét. 

— A magyar közegészségügyi szolgálatnak 
- mondotta — régi fájó sebe a falu egész-

ségügyének elmaradása. A városok sokat tet-
tek közegészségügyük megjavítására, de an-
nál nagyobb lett a különbség a ir.z/n-ar em-

bert termelő falu ós a magyar embert fogyasz-
tó városok közegészségügye között. Szomorú 
dolog betegnek lenni a városban, de meg szo-
morúbb betegnek lenni a faluban. Pedig egy 
betegnek orvos utáni kiáltása, vagv egy éhes 
gyermeknek kenyér utáni sirósa sokkal ve-
szélyesebb, mint száz demagóg izgatása. 

— Többször hallottam olyan kritikákat ---
folytatta az államtitkár —. hogy a Zöklko-
resztes egészségügyi szolgálat, igényeket tá-
maszt, a falusi népben. A magyar nemZpt is 
igényeket, támaszt a faluval szemben: több 
erős kart, kérünk, ha i©edig ezt kivániuk, ők 
is joggal támaszthatnak igényeket. I la azt 

akar juk, hogy a magyar falu több acélos izmot 
adjon a magyar hazának, ahhoz meg kell 

oldani a szociális és közegészségügyi kérdé-
seket. Nem szabad türnünk, hogv megmarad-
janak azok a momentumok, amelyek a nemzet 
"ltetö gyökerét rágják ég esetleg lázító tar-
talmúak lehetnek. 

Johann államtitkár nagv figyelemmel ki-
sért beszédét azzal fejezte be. b"gy jelenleg 
200 védőnő dolgozik 700 községben, hat én 
múlva nem tesz magyr falu, amslyne élvezné 
a 7öldkfíreszte$ szo1 gálát döityüt. Végül 
átadta az intézetet dr. Lörincz Ferenc egve-
temi tanárnak és aunak növendékeit Yizv Ma-
fianne főnökasszonynak, 

Dr. Lörincz professzor 

á védőnöképző intézet igazgatója rövid beszéd 
'kíséretében átvette ezután az intézetet. 

Az ünnepség befejeztével az államtitkár, 3 
megyéspüspök és a többfok megtekintették nz 
intézetet és nagv elismeréssel nyilatkoztak 
annak' korszerű felszereléséről. 

Ebéd után a tüdőgondozó intezetet c-s a 
járványkórházat, tekintette meg az államtit-
kár, majd a kíséretében volt vendégekkel 
együtt teán látta vendégül Imecs Gvörgv fő-
ispán es felesége. Johann államtitkár az esti 
gyorsvonattal utazott el Szegedről. 

Az örök titok a reprezentáns magvar film 

Fedi". Harsány!. Garday. lehoiai, Toronyi 
Csütörtökön a Bolvárosiban 

„Csak alkotmányosság 
mentheti meg az országot" 
1 szélsőséggel való teljes lesxámolását sür~ 
geiléU a válasxíójog vitájában — Képvlselőljáx 

Ueáái ülése 

Budapest, március 29. A képviselőház keddi 
ülésén folytatták u választójogi vitát. M e z e y 
Lajos volt az első felszólaló. A zsidókérdés --
mondotta — nem lehet ebben az országban ina 
a közvéleményt irritáló láz. Nincs ember az 
országban, komoly keresztény tényező, aki 
igazságtalanságot kívánna elkövetni. 

Keresztény élvek szerint az 
ságtalanság bűn. 

igaz-

Ebben a kérdésben is csak az igazságosságnak 
szabad dominálnia. Minél hamarabb meg kell 
oldani ezt a vajúdó problémát. 

— A mai nehéz időkben — folytatta — min-
den hazafiasai! gondolkodó ember előtt ez a 
kérdés merül fel: alkotmányossággal, vagy al-
kotmányos rendszer ellen? 

Magyarországon nem is lehet arra 
gondolni, hogy reformokat az al-
kotmányosság mellőzésével lehes-

sen végrehajtani. 

— Nekünk az a nyomatékunk a Kárpátok 
medencéjében, hogv ragaszkodunk alkotmá-
nyos berendezkedéseinkhez. 

S o l t é s z János: A parlament legnagyobb 
ereje abban áll, hogy az országban fenn tud-
ja-e tartani a rendet és biztosítani tudja-e a 
polgárság számára a békességet és a megfelelő 
életlehetőséget. Ezután a törvényjavaslatba 
iktatott kautálékról beszélt, amelyek szerinte 
nem megfelelőek és amelvek egész társadalmi 
rétegeket zárnak ki választói jogosult sásukból. 

— Semminek sincs olyan romboló hatása, 
mintlia azt látia a nép, hogv.büntetlenül lehet 

törvénytelenségeket elkövetni folytatta. 

3e városi Mozi • Ma utoljára 

Té csak D!D*M Lad«nvi 
.torzó Mozi M a utoljára 

lan Kleoura és Eggerth Márta pompás filmjo 

Szeretlek 

Egymást érik az uszitó és izgató akciók Olyan 
iratok kerülnek naponta az ember kezébe, ami-
lyenekkel még a kommün alatt sem találkoz-
tunk. Kétségbeejtő, hogy akadnak olyan ele-
mek, amelyek félrerugnak minden törvény tisz-
teletet, megtagadnak minden emberi jogot, 
emberi tisztességet és mint a csatorna szennye, 
ugy öntik cs ontják magukból a piszoknak leg-
undoritóbb szennvét. Az a társaság, amelv igy 
dolgozik, nem szociális problémákat kivan 
megoldani, egy nemzet romjain a maga részé-
re akar gyümölcsöket aratni. 

C s i 11 é r y András Bethlen beszédével po-
lemizált. Megkérdezte Bethlen Istvántól, hogy 
mit ért a polgári gondolat alatt? Helvtclenitet-
le, bogy az ifjúságot kizárták a választójog-
hó!, dc ha majd ki kell állani és meg kell vé-
deni az országot a forradalom ellen, akkor a 
inagvar fiatalságnak kell maid helytállnia. 

Csillérv ezután parlamenti őrségváltást sür-
getett, majd felolvasta Bethlen beszédének a 
zsidókérdésre vonatkozó részét. Bethlen azt 
mondotta — folytatta —, hogv kitörölhetik 

-Magvarország területéről a zsidókat, de ki fog-
ja fenntartani a hitelszei vezetet. a nagyinart, 
a kereskedelmet. Azt is mondotta, hogv 
ebben az esetben utolsó Balkánállam nivó'ára 
sülvedünk. Ezt a megállanilást szerencsétlen-
nek tarlom — folvtatta Csillérv. Ha leradíroz-
zuk a zsidókat Magyarország térkénéről, meg 
fogunk tudni állani a helyünkön. Efelől nin-
csenek aggodalmaim. 

Heves vihar 
támadt ezután. 

P e v e r Károlv: Jellemző, hogv a teresz-
ténvnárt első szónoka ilven beszédet tart. 

F á b i á i i Béla: Uj 101»-et készítenek elő. 
Erre a kiielentésre óriási vihar támadt. Á 

korniánvnáilról ellentmondások özönét zud.it-
iáU Fábián felé. 

F á b i á n : Ui 1919. készül. Akkor sem volt 
erejük szembeszállni, ma sincs bátorságuk... 

Perceken át óriási c ihar tombol, 

jcbbról és balról egyaránt össze-vissza kiál-


