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A város kibérli a deszki kasíélyi 
és 60 ágyas lüdőbeíegkórházat állit fel 

A polgármester tárgyalásai a népjóléti minisztériummal 

p i Délmagyarország munkatársától.') A 
Gerliczy-család deszki birtokának felparcel-
lázása alkalmával, mint emlékezetes, a deszki 
kastélyt a népjóléti miniszter vásárolta meg 
azzal a céllal, hogy ott egy szociális egész-
ségügyi intézményt rendez be. Azóta már évek 
multak el, de a kastély elhagyatva, üresen 
szomorkodik a pompás park közepén, a nép-
jóléti tárcának állítólag nincsen pénze arra, 
hogy Vass miniszter tervét megvalósítsa. 

A kastéllyal kapcsolatban most érdekes terv 
merült fel a szegedi városházán. Ez a terv 
szoros rokonságban van a polgármesternek 
azzal a szerencsére meghiusult szándékával, 
amely az egyetemtől nagvnehezen visszaka-
pott Gráf-féle gyermekkórházat akarta felál-
dozni azért, hogy ez az intézmény továbbra 
is nexusban maradhasson az egyetemmel. 
Amikor az egyelem gyermekklinikája elfog-
lalhatta tiszaparti uj hajlékát, szó volt róla, 
hogy a fölszabadult gyermekkórház nem tölt-
heti be régi reudelletését, mert a város át-
engedi az épületet egy egyetemi direkció alatt 
létesítendő tüdőbeteg gyermekkórház céljai-
ra. Mivel azonban kiderült, hogy az alapitó 
levél félreérthetetlenül szegény gyermekek 
kórházának szánta az épületet kifejezetten 
közkórház jelleggel, a terv összeomlott, bár 
a gyermekkórház azóta sem folytathatla 
1921-ben félbeszakított működését. Annyi 
baszna mégis volt annak a harcnak, hogy 
napirendre kényszeritette a tüdőbetegség örök-
ké aktuális problémáját és valószínűleg ez 
is egyik oka annak, hogy a Gerliczy-kastély-
lyal kapcsolatban most egy ujabb terv merült 
fel. 

A város hatósága már régebben tapogató-
fott a népjóléti minisztériumban, hogy mi-
képen lehetne fölhasználni a deszki kastélyt 
a tüdövész elleni harc eszközéül. A polgár-
mester nemrégen konkrét ajánlatot is lett 

Vass József miniszternek a kastély bérbe-
vevésére. Arról van szó, hogy a város a kas-
télyt harminc esztendőre kibérelné a kor-
mánytól megfelelő bérösszeg ellenében és 
benne hatvanágyas tüdőbeteg kórházat létesí-
tene. Erre a célra ugyanis a hatalmas park 
közepén fekvő épület kiválóan alkalmasnak 
mutatkozik. 

Kedden délelőtt a polgármester ebben az 
ügyben hosszabb telefonbeszélgetést folytatott 
dr. Pettkó-Szandtner Aladár népjóléti minisz-
teri államtitkárral, közölte vele a város tervét. 
Az államtitkár szavaiból azt állapította meg 
a polgármester, hogy a népjóléti miniszter-
ben megvan a hajlandóság a város bérleti 
ajánlatának elfogadására, de ebben az eset-
ben a városnak kellene gondoskodnia a tüdő-
beteg kórház berendezéséről, fölszereléséről, 
fentartásának ugy anyagi, mint személyi ki-
adásairól. A városnak kellene megfelelő or-
vosokat is alkalmaznia az uj közegészségügyi 
intézetben és fizetésükről is gondoskodnia. 

A polgármester a telefonbeszélgetés után 
kijelenlette, hogy a deszki kastélyban rövide-
sen helyszíni szemlét taft Darányi profesz-
szorral, az egyelem közegészségtani intézeté-
nek igazgatójával és dr. Kovács Ferenc ma-
gántanárral, a tüdőbeteggondozó intézet veze-
tőjével. Ha a helyszíni szemlén is alkalmas-
nak találják a deszki kastélyt tüdőbetegkórház 
céljaira, akkor a kérdést egy szakbizottsággal 
tárgyaltatják le és annak javaslata alapján 
készítik el a szükséges tervezetet. 

Itt emiitjük meg azt is, hogy a polgár-
mester Pettkó-Szandtner államtitkárral foly-
tatott telefonbeszélgetése alkalmával a kórházi 
ápolási dijak ügye iránt is érdeklődőit. Az ál-
lamtitkár kijelentette, hogy a népjóléti minisz-
ter valószínűleg revideálni fogja annyira sé-
relmezett rendeletét. *• V 

Iszapfürdői rendednek be 
a városi gősíiurűöben 

X.k Délmaggarország munkatársától.) A 
városi gőzfürdő állítólag a város legjobban 
jövedelmező üzeme, ami nem is valószínűt-
len, mert ennek a közintézménynek igen fon-
tos közegészségügyi szerepe van Szegeden. 
Értesülésünk szerint most fölmerült a fürdő 
kibővítésének a terve, még pedig abban a 
formában, hogy osztályainak számát szapo-
rítanák eggyel, még pedig olyan uj osztállyal, 
amelynek hiányát már eddig is igen sokan 
kifogásolták. 

Az a hír, hogy a gőzfürdő úgynevezett nagy-
nszodájának aránylag elég nagyméretű tuss-
kamráját alakítják át iszappakoló kamrává, 

amelyben egyelőre hat ágyat helyeznének el. 
Ebben a kamrában gyógykezeltethetnék ma-
gukat szakképzett orvosok irányításával azok 
a szegényebb vagyoni viszonyok között élő 
reumás, csúzos és isiászos betegek, akik 
anyagi helyzetük miatt nem^látogathatják a 
drága gyógyfürdőket. 

Az iszapkamrát még a nyáron be akarják 
rendezni, úgyhogy ősszel üzembe helyezhes-
sék. A szükséges gyógyerejü iszapot a buda-
pesti Gellért-fürdőből szerzik be, amely ál-
landó összeköttetésben áll a különböző gyógy-
fürdőkkel. ' 

A képviselőház bizottsága 
elfogadta a kormányzó jubileumáról szóló 

lörvényfavaslaloí 
Amnesztiát, sajtószabadságot, a rokkantfigy és az elbocsátott tanerők ügyének 

rendezését kérte az ellenzék 

Budapest, február 18. A képviselőház köz-
jogi és pénzügyi bizottsága ma ülést tartott, 
amelyen a kormányzó jubileumának megörö-
kítéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Az 
együttes bizottság a javaslat előadójául Gaál 
Gasztont választolta meg. 

Az általános vita folyamán Györki Imre 
0 politikai amnesztia kérdését vetette fel. Kér-
te az emigráció likvidálását, a sajtószabadság 
biztosítását, a rokkantügy rendezését s a je-
gyeimi utón elbocsájlott tisztviselők, tanerők 
deaktiválását, vagy. nyugdíjazását. A javas-
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latot elfogadta. 
Várnai Dániel felszólalásában utalt a fe-

gyelmi uton elbocsájtott tanárok és tanitók 
ügyére, továbbá szóvá lette a Máv. elbocsáj-
lott tisztviselőinek és munkásainak ügyét. 
Kérte, hogy a kormány ezeknek nyugdijat 
folyósítson. A javaslatot elfogadta 

Rassay Károly szólalt fel ezután és kijelen-
tette, hogy súlyt helyez annak megállapítá-
sára, hogy a Várnai és Györki részéről elő-
adott kívánságoknak, ha nem is ilyen terjede-
lemben, már más polgári pártok is kifeje-
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Hares vize folyik csendesen...; 
magyar róna, édes-bus magyar nóta, 
magyar huszár, becsület, Bzerelem, 
olgányzeno 
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zést adtak. Pártja megértéssel van fe kíván-
ságok iránt és ha ezeket a kívánságokat a 
tőrvénnyel kapcsolatban nem is hangoztatja, 
ez azért történik, mert a kormányzat mű-
ködését pártja különválasztja a kormányzó 
személyétől. 

Vass József helyettes miniszterelnök a fel-
szólalásokra válaszolva hangsúlyoz a, hogy 
Rassay Károly szigorú alkotmányos felfogá-
sát magáévá teszi. Az amnesztia terjedelmé-
ről nyilatkozatot nem tehet, mert az a kor-
mányzó döntésétől függ. A Várnai Dániel 
részéről előlerjesztett kívánságokra azt vála-
szolja, hogy már 1920-ban kifejezést adott 
annak a véleményének, hogy sok ítéletnél el-
hamarkodás és ebből kifolyólag igazságtalan-
ság is tőrtént. A kormány ekkor magáévá 
tette állásfoglalását és számos Ítéletet revízió 
alá is vettek. Nem a kormány nevében be-
szél, de azt hiszi, hogy ez az ut a jövőben is 
járható. Az emigráció likvidálását a mai kö-
rülmények között nem tartja lehetségesnek. 

Zsitvay Tibor igazságügyminiszter felszóla-
lásában hangoztatta, hogy egyetért a helyet-
tes miniszterelnök álláspontjával. Bejelentett 
bizonyos, a saját hatáskörében tett admi-
nisztrációs intézkedéseket. Az ügyészségeket 
utasította, hogy vizsgálják felül azokat u 
ügyeket, ahol a büntethetőség kétes, vagy ahol 
kis büntetésekről van szó és ezekről az ügyek-
ről neki sürgősen tegyenek jelentést. 

A bizottság ezután a tőrvényjavaslatot álta-
lánosságban elfogadta. 

A részletes tárgyalás során Rassay Károly 
szólalt fel, kérte, hogy a tőrvényjavaslatban 
biztosított közmunkák odaítélése a legszigo-
rúbb nyilvánosság mellett történjék, a kő»-
szállítási szabályzat szigorú szem előtt tartá-
sával. A kormányzó személyével kapcsolatot 
közmunkáknál ugya/iis fokozott szigorúságra 
van szükség. Dr. Vass József miniszter vála-
sza után a bizottság a tőrvényj avaslatot lé-
nyegtelen módosításokkal részleteiben is el-
fogadta. 

/ 
Lassú hősiilyedés 

A Meteorológiai Intézet Jelenti este 10 éra-

kor: Olaszországban ős Jugoszláviában az idő 

jobbára csapadékos. Nálunk csapadék nem 

volt. A hőmérséklet nappal 6—8 fokra emel-

kedett. Prognózis: Változóan felhős id6, lássa, 

/okozatos hősülyedéssel és legfeljebb délnyu-

gaton csapadékkal. 

Gyilkos helyett—szabadsághős 
Newyork, február 18. A Newyork Times 

Szerajevóból tudósítást közöl a Princlp-emlék. 
tábla leleplezéséről. Elmondja, hogy ezalka-
lomból nagy nemzeti ünnepet terveztek, de 
midőn a kormány látta, hogy a dolog nem 
jó hatást tesz a külföldön, elhatározta, hogy 
nem vesz részt az ünnepen s igy a leleple-
zés a Narodna Odbrana házi ünnepévé lett. 
Ez az a társaság, amelyről azt állítják, hogy. 
előkészítette Ferenc Ferdinánd meggyilkolá-
sát. A tudósítás ezután megemlíti, hogy a 
Princip márványtáblát ugyanarra a helyre 
tették, ahol a Ferenc Ferdinánd emlékére 
készített márványtábla volt. Principet a régi 
tábla felírása gyilkosnak nevezte, most pedig 
»szabadsághős« lett belőle. Sokkal nagyobb 
figyelmet keltett a tudósítás szerint az a gyász-
mise, amelyet a szerajevói metropolita celeb-
rált az ottani orthodox székesegyházban Prin-
cip és társai emlékezetére. 


