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Az Idegklinikával folytatiák
az egyetemi építkezéseket.

Ha az állami költségvetésben meghagyják
az előirányzott összeget
(A Délmagyarország
munkaidrtáól.)
A minisztertanács h közelmúltban kezdte m e g az államháztartás költségvetésének tárgyalását Ez u tárgyalás Szegeti városát a szokottnál is közvetlenebbül érinti, mivel

állapították nagyjából a továbbépítés programját
fc. Eszerint

most dől cl, hogy sor keriíl-e az idén
<12 egyetemi építkezései;
folytatására,
fagy pedig ismét elhalasztják ültnek a
régi állami kötelezettségnek a teljesítését.

A régi honvédkórház épületét uj épületszárnyakkal
és pavillonokkal bövitik ki, a régi épületrészt modernizálják, igy lehetőség nyílik arra, hogy a klinika két osztálya, az idegk'inika és az elmoklinika,
amely jelenleg a Pulcz-ucc-ai kórház-pavillonokban
működik, egy he'yro kerüljön.
Az építési programnak cz az első évi része.
Hogy a következő esztendőkIxai mily.n sorrendben
folytatják az építkezéseket, az egyelőre bizonytalan. Szó van arról, hogy a központi
egge'emet,
esetleg az egyetemi könyvtár hajlékát építik föl.
— A kormány most tárgyalja a költségvetést
— mondotta érdeklődésünkre dr. Pátfg József polgármester — és nekünk az ismert előzmények után
nincs okunk kételkedni, hogy a kultusztárca költségvetésében megmarad
a szegedi egyetem továbbépítésére szánt öfsreg. Meg vagyok győződve
arról, hogy a költségvetés letárgyalása után sor
kerül az építkezések előkészítésére és még ezen
a nyáron megkezdhetik az építési
munkálatokat.
Erre az építkezésre már csak azért is nagy szükség van, mert az idén nagyobbaránvu építkezésre
nein igcu számithatunk.

A helyzet biztatónak látszik és nem valószínű,
hogv törölnék a kultusztárca körtsigwetéjlfervezotéből azt az összege., amit orrc a célra előirányoztak.
A város és a kultuszminisztérium között már
régóta folynak' tárgvalasok az egyetemi építkezések folytatása ügyében. Szi'y KáJmán államtitkár,
e miniszterkim egyetemi osztályának főnöke, többtóben volt Szegeden és az egyetem vezető égével
tárgyalt az építkezések folytatásáról. Az egyetem
vezetősége tárgyait közvetlenül Hómnn Bálint kultuszminiszterrel is. Ezeknek a tárgyalásoknak a
során alakult ki az az elhatározás, hogy a kultuszminiszter az uj költségvetésben nagyobb összeget
biztosit a szegedi egyetem továbbépítésének
költségeire és néhány éven keresztül mindaddig előirányozza a szüksége.-, összegeket, amig fel n-ean
épülnek az egyelem ínég hiányzó épületei. Mag-
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Szakaszról szakaszra harcol az ellenzik
a választójogi lovaslat részletes vitájában
Küzdelem a nők vőlasztötoőáért, a korhatár leszálUtásáért, a kizárást okok enuhiteseert — „no a so| Ovétse eri elitéltek nem lehetnek képviselők, ez mea UH la szüntetni a hőzeiett kritikát" — Izgalmak egy szavazás körül

Vázsonyt János azt hangoztatta, hogy a hadiözvegyeknek ad,ák meg a vá asztójogot. Rupe. t Rezső a korhatár megáílapi.ását 26 évben jeíö-te meg,
a helyfcenkikást 2 évben. Kóthly Anna a 24 éves
korha.ár mel c.t szá.lt sikrau
Propper Sándor szerint a gyermekáldástól
nem
lehet függővé tenni a nőknél a választó,og megadását, kü.ónixén akkor, amikor nincs elég szociális törvény, amc.y a családvédelmet hatá.yosabbá tenné,
t>zéll József belügyminiszter kijdöiiteltto, hogy
Jelentékeny koncesszióval kiszóló, vettek a női választójogot. Továbbmenni nem '.ehet.
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dráma PIERRE B L v N C H A R főszereplésével.

húzás!

Még vehet os^HIvsorsjegyei

az idén, ha btztosi/fák rá a költségvetési fedezetet, az idegklinika hajlék-kérdését oldják
meg.

Knittelnél

Budapest, április 5. A képviselőház keddi ülésén foiytatták a választójogi javaslat részletes tárgyalását. Lányi Márton c.őadó módosító bejelentést
tett a 20. szdiaszhoz. E szakasz értelmében annak
a nőnek, aki középisko.át vagy azzal egyértelmű iskolát végzett, 26 éves kortól kezdve van választójoga.

Szombaton

A kormánypárt az ellenzék ellentmondásai közben elfogadta a szakaszt.

Vázsonyt János a huszonegyedik szakasznál,
amely azt mondja ki, hogy az egyéni vá.asztókerüle.ekben választójoga van azoknak a férfiaknak,
akik harmincadik életévüket betöltötték és tíz év
óta magyar állampolgárok, a korha.á.nak huszonnégy évre való Icszállháiát indítványozta.
Mojzes János hibásnak és mé.tánytalannak tartja azt a megkülönböztetést, ami az egyéni és a
lajstromos vá.asztókcrü.etek között fennáll. Nincs
még egy álam, ahol a Választójogotuhsdq
korhatára harminc év lenne.
lüzután Takács Feienc szólalt fel. Ugy látszik
— mondotta — a Nep zsidó-bizottsága m á r meg.
alakulása előtt megkezdte működését, dc nem anynyi.a a zsidókérdést, mint inkább a parasztkérdést
oldotta meg, amennyiben a parasztokat
kizárják
a
választójogból.

Dalin Jenő felszólalása után a többség az eredeti
szakaszt fogadta el. az ellenzéki indítványokat elvetette.
A huszonharmadik szakasz, amely kimondja,
hogy magyar állampolgár
az is, aki rtezukitott területen szü'ctett, ha négy évvel a trianoni békeszerződés életbe épésc előtt magyar területen lakott, Rnpert Rezső indítványával szemben fogadták cl.

A 28. paragrafushoz, amely a választójogbői ki-
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zártakról intézkedik, Györki Imre szólt hozzá.
Komis Gyula elnök kijelentette, hogy a szaka.-zt,
amely a választójogból jogerős birói i.élet következtében történő kizáró okokat sorolja fel, visszaküldik a bizottsághoz.
Lányi Márton előadó a képviietívé választás
feltéte'eit felsoroló szakasznál módosítást nyújtott be, amely szerint képvise'óvé választható az
az asszony is, akinek férje éiathivaíásszcrti d'landó foglulkozríssal
rendelkezik.
A szakaszt ezzo! a módosítással fogadták el.
Szünet utáu az 55. szakaszhoz, aipcly arról intézkedik, hogy kik nem váiaszth tó/e képvh élőkké, Meizler Károly szólt hozzá. A sajtémétségért
elib'd eket ne zá. ják ki a passzív választófogból —>
mondotta. Aki a közélet tisztái ágáért tollat fog a
kezébe, van olyan tisztességes, rrjint akármelyik
képviselő.
Mojzes János: Ez a javaslat W akarja zárni a
Házból a ^nemzeti szempontból megbizhat-it'an c'orneket*.. Ha cz törvényerőre emelkedik, ennek alapj á n például Mussolini, aki tizenegyszer vo't elitéivé, Magyarországon
nepi lehetne országgyűlési
képviselő.
»
Komis elnök: Külpolitikai okokbó' talán tessék
más példákat hozni.
Mojzes János: A legélesebben keit helyteleníteni, hogy kizárják a képviselő.égből azokat, akik
két izben pénzbüntetésre
voltak elítélve valamilyen rágalmazásért. Ez az Intézkedés meg fogja
szűntetni a közéleti k.iU'dh
Senki sem mer majd
vállalkozni arra, hogy bármilyen panamát megpiszkáljon.
Györki Imre: A szakasznak tervbevott intézkedése nem más, mint u'abb támadás a sajtószabadság ős a közéleti kritika ellen.
Mikecz ödön igazságügyinLniszier beszélt ezután. A bizottságban általános óhaj volt, hogv
fokozott biztosítékot kell szerezni, az eddiginél
sokkal szigorúbban kell megmérni, hogy kik legyenek választhatók?
— A szó'ásszabadsag — folytatta -— nem a rágalmazás szabadságát jelenti és közérdek, hogy
mindenki győződjék még igazáról, mielőtt valamit
ir valakiről.
Az elnök szavazásra te'.te fel a kérdést, a jobboldaliak felállnak, mire a polgári cVcnzék vlenpróbát kér.
Az elnök nem rendeli cl az eiioitpróbát, néhány
ellenzéki képviselő báró Bcrg Miksa vezet és év te
kivonul a folyosóra, megállapítják, hogy ellenpróba esetén többzégben leit volna az ellenzék.
Nem volt viía ezután a.67. szakaszig, amelynél
Rup-irt Rezső kijelentette, hogv nem veez részt o
további vitában, mert meggyőződött róla, hogy
az érvek nem hatnak és az ellenzék
indítványát
akkor sem fogrríjdk el, ha esetleg többségben vari
Rupert czu'án elhagyta a termet. (Zaj.)
Peyer Károly szólalt fel ezulán és kérte, hogy
töröljék a 67-ik szakaszt, amely a képviselőjelölt
tájékoz utó nyit tkozahi ól rendelkezik és amelybe?
az előadó azt a oótló indítványt nyújtotta te. hogy

