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Tüdőbetegek szanatóriuma 
az Alsótanyán. 

— 100 ágyas tüdővészkórház az Erdőőri 
szakiskolában. — 

Mentsük meg legalább a megmentik ete-
ket, talán ez ma már a jelszava annak a — 
szeretnők binni — komoly akciónak, mely 
Hollós doktornak nagytndásu tervei szerint 
indult meg Szegeden, mely akció rendelő in-
tézetek, elkülönítő barak, tüdővészkórlház fel-
állitásárval ós egy tüdővész-ellenes egyesület 
munkásságának segítségével, ahogy Hollós 
doktor mondja: 20 év alatt teljesen tüdővész-
mentessó tehetné Szegedet. 

'Az egyik programpont: az Alsótanyán 
létesítendő kórház érdekében vasárnap kint-
j á r t a fáradhatat lan szervező, tervező-agitá-
tor: Hollós doktor az Alsótanyán és Kiss Fe-
renc főerdőtanácsos s e sorok irója társasá-
gában bejárta az Erdőőri szakiskola egész 
területét, környező erdőit, megvizsgálta az 
iskola épületét, parkját , melléképületeit és 
mindenre kiterjedő gondossággal állapította 
meg, hogy a szakiskola épületét csekély át-
alakításokkal pompás kórházzá lehetne vará-
zsolni, h a az állam a szakiskolát erre a célra 
átengedné. 

A termeket nagyjából felmértük. Ju tna 
hely négy nagy — 10—12 ágyas — kórterem-
nek, hat kisebb, 1—3 ágyas különszobánaik 
magában a főépületben. A főépülethez csat-
lakozik két nagy melléképület, melyekben 
jelenleg az eraőtanácsos és a mérnöki segéd-
személyzet lakik, de amelyeknek egyike elég-
séges lenne kórházzá alakulás esetén a kór-
ház orvosának és ápolónőinek, másika pedig 
szintén betegek számára lenne átalakítható. 
Ugy, hogy a szakiskola épületeiben körülbe-
lü 100 ágyat lehetne könnyen felállítani. 

Az iskola el van látva fürdőszobákkal, a 
szükséges mellékhelyiségekkel is, ugy, hogy 
szinte máról-holnapra megesinálihall/ó lenne 

körház. i | 
A park ja gyönyörű, védett és nagy feny-

vesekkel kapcsolatos. 
Az iskolában rendesen 24—30 bentlakó 

uiul. Ezeknek a számára csinálta meg a vá-
ros és az állam ezt a körülbelül 100—150 ezer 
koronát felemésztő épülettömböt. H a 24—30 
tanuló (erdőör) miatt másfélszázezer koro-
nás beruházásokat, előkelő hivatalnokokat 
tud fizetni és tenni az állam, talán sakkal 
nagyobb értékéket lehetne belőle kihozni, ha 
24 erdőőr helyett több ezer embert ál l í t tatna 
talpra benne. Jelenleg egyébként egyetlen 
egy tanulója sincs, s az egész intézmény 
üresen áll, 

IHollós doktor számitásai szerint a külön-
szobás betegek nagyjából kifizetnék a többi 
beteg ellátását, az a 25—30 /hold terület pe-
dig, amely a telephez tartoznék, kiadná nagy-

ból az élelmezést, ugy bogy az egész 100 
agyas szanatórium fentartása alig kerülne 
annyiba, mint amennyibe ma 24 erdőőr ki-
képzése kerül. 

Igaz, hogy az erdőőrökhöz nagy, nemzeti 
agrárius-érdékek fűzik az államot, 6 igy 
könnyen megeshetik, hogy a 24 erdőőr többet 
fog nyomni a latban, mint Hollós doktor tu-
dása és agilitása együttvéve. 

Megnéztük a környező erdőket is. 'A Mé-
száros-erdő és a szakiskolai erdő közötti te-
rep nem alkalmas a kórház céljaira, mert 
maga az erdő fiatal, gyér, kevésárnyéku, 
pa rk ja nincs és nagy megterheléssel já rna a 
mai viszonyok mellett való újonnan épités. A 
Csemete-kert alkalmas helyen volna a kór-
ház céljaira nézve, de mindössze 10—14 hold 
területe van, amely kevés a kórháznak. 

Az a vélemény alakult ki, hogy az alsó-
tanyai tüdővészkórház egyedül a szakiskola 
átengedésével volna megszervezhető, ós hí-
zunk benne, hogy a város vezetősége a maga 
erejéből is, a kormánynál való lépések támo-
gatásával is meg fog tenni minden tői© tel-
hetőt, hogy Hollós doktor nagy fajfentartö, 
nemzetgazdaságilag, szociológiailag, higiénés 
szeropontékból óriás horderejű tervei minél 
előbb megvalósuljanak. 
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Szegeden lesz aHaditermény 
délvidéki központja.^ 

(Saját tudósítónktól.) A Haditermény/ 
r.-t. decentralizálása befejezett dolog. Augusz 
tusban — az aratási munkák befejezése után 
— egy rend'kiviil fontos intézmény létesül 
Szegeden: megnyílik a Haditermény Rész-
vénytársaság szegedi' központja, amely, — 
ha olyan formában létesül, mint alhogy kon-
temipláfva van t— az egész Délvidék közélel-
mezésének intézője lesz. 

A Haditermlény r.-t. eddig budapesti köz-
pontjából bonyolította le miimtegy húszmillió 
ember élelmezését. A repcétől a búzáig min-
den ezen a gigászi méretű rostán ment ke-
resztül. ,A budapesti központnak kellett a 
fölösleges gabonát bejelenteni, onnan dirigál-
ták el a szűkölködő vidékekre, szóval min-
dent egy központból intéztek. Az egy köz-
pontból való intézés sehogysem vált be, ugy, 
hogy a vidé'kenkint való széttagolás elkerül-
hetetlenné vált. Eddig nemiosak Szeged kap-
ta úgyszólván (hétről-hétre az összes szüksé-
ges gabonáját, lisztjét a budapesti központ 
utasítására, ihanem az egész vármegye. Igaz 
ugyan, hogy a szállítási nehézségek miatt a 
Haditermény részvénytársaság budapesti köz 
pontja sokszor képtelen volt idejében eljut-
tatni a kért lisztet. Ilyenkor hiába volt a 
sürgetés, a mulasztás >nem a budapesti köz-
pontot terhelte. Táviratok ezrenkint mentek 
és jöttek, levelek váltódtak, mégis néha na-
pokig kenyér nélkül voltak egyes községek 
mindenki hibáján kivül. ( 

Szegednek is sok bajt okozott a nehéz-
kes kezelés. Sokszor más'városból dirigáltak 
Szegedre búzát, vagy lisztet, pedig a.Back-
malomban raktárszámra állott a buza. Mégis 

más vidékről kaptuk a búzát, mert igy kí-
vánta ezt a központi tervezet. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek sok budapesti 
útjába került a liszthiány, vagy a fenyegető 
kenyérimség elháritása. Ezek azok a bajok, 
amelyeken a decentralizálással akarnak segi-
teni. 

Az egész országot vidékekre és körze-
tekre beosztva a Haditermény Részvénytár-
saság központokat állit föl egyes helyeken. 
Szegeden is lesz ilyen élelmezési centrum, 
amely az egész Délvidék közélelmezését ve-
zetni fogja az uj aratási kampány alatt és 
után. A szegedi központ tartja majd számon 
a cséplési bejelentések alapján a rekvirálás 
eredményeit a Délvidéken, itt veszik át az 
idetartozó vidékek gabonáját, itt utalják rak-
tárakba és itt készül el az élelmezési terv is. 
Megbecsülhetetlen előnyök származnak eb-
ből, nem napi, ihanem órai késedelmek 
sem lesznek a liszt és élelem kiutalásoknál. 
Szegedet a közvetlen környék látja el majd 
gabonával és az egész vidékről csak azt a 
terménymennyiséget engedik ki, amelyre 
serrími ,sziiksége sincs a Délvidék lakossá-
gának. \ 

Táviratok, bonyodalmas levelezések he-
lyett teljesen a szegedi központ intézkedése 
mozgatja és önti szét a termő Délvidék ga-
bonáját. Sok panasznak és még több alapta-
lan vádnak veszi az elejét az a decentrali-
zálás, amellyel egyszerre megoldottnak ve-
hető minden élelmezési és lisztmizéria. 

A Haditermény r.-t tez2el az intézkedé-
sével bebizonyította, hogy milyen egyszerű-
en végét lelhet vetni minden kezelési nehéz-
ségnek. j. i 
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Grrey pályafutása véget ért. 
Rotterdam, . julius 10. A Manchester 

Guardian vezércikkében kifejti, hogy Grey 
átlépése á főrendiházba nagy politikai pálya-
futásának tényleges végét jelenii. A habom 
nagyon megviselte. Hacsak a maga szemé-
lyét nézi, a megérdemelt nyugalmat keresi. 
Valószínű azonban, hogy még egy időre to-
vább fogja vinni hivatalának terheit. 

Románia a dunai konfe-
rencián. 

Olaszország csalódása Romániában. 
Zürich, julius 10. A római Tribun a kese-

r ű szavakkal air rról a csalódásról, amelyet 
Románia magatar tása okozott Olszország-
nk. Már a háború eleje óta mindig számítot-
tak arra, liogy Románia az antant mellé áll 
ós még most sem szakított semlegességével. 
Filipescuihoz, aki folyton türelmet kór, azt a 
kérdést intézi, vajjm tud-e arról, hogy Né-
metország, Auszt r i a-iMagyarország és Bulgá-
r ia meghívta ,a román kormányt a dunai ál-
lamok konferenciájára, amelynek az a célja, 
hogy szabályozza a dunai hajózást? 

Ilii U l M Várnay C. líityítemljedísfteti, Szegedet). 
ö Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be. f H 
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