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A polgármester helyszíni szemléi tartott 
a deszki Gerllczy-kastélyfean 

Megkezdték a kastély átalakítását tüdőbeíegszanaiórlum céljaira 

(A Délmagyarország munkatársától.) Többször 
foglalkoztunk már azzal a tervvel, amely a deszki 
Gerliczy-kastéllyal kapcsolatban a szegedi város-
házán felmerült A terv az — mint ismeretes —, 
hogy a népjóléti miniszter által megvásárolt kas-
télyban a város rendezzen be t&dőbetegszanató. 
riumot és azt mint uj városi egészségügyi intéz-
ményt tartsa fenn. A polgármester, amikor érdeklő-
dött ebben az ügyben a népjóléti minisztériumban, 
biztató Ígéretet kapott arra, hogy az állam haj-
landó hosszabb időre bérbeadni a kastélyt, ha 
azt a város a jelzett célra kivánja felhasználni. 
Bér fejében az állam, uri jogának elismeréseként, 
csak néhány pengőt kiván évente a várostól. 

Néhány hétig nyugodott ez a kérdés, most azon-
ban ismét napirendre került. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester, dr. Darányi Gyula egyetemi 
tanár, a közegészségtani intézet igazgatója és dr. 
Kovács Ferenc orvos, a tüdőbeteggondozó intézet 
vezetője társaságában pénteken délelőtt kiautózott 
Deszkre és ott helyszíni szemlét tartott a kas-
télyban. Erről a szemléről délben egy óra után ér-
kezett vissza és a tapasztalatokról a következőket 
mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A deszki kastély most átalakítás alatt áll. Az 
épületet tüdőbetegszanatórium céljaira alakittatja 
i t a népjóléti miniszter. A munkálatok erős tempó-
ban folynak és valószinü, hogy rövidesen be is 
fejeződnek. Többek kőzött az egyik melléképületet 
fekvőcsarnokká alakítják át, amelyben nyolc-tíz 
ágy fér el. Tüdőbetegszanatórium céljaira a szak-
értők igen alkalmasnak találták a kastélyt, amely 
bár a poros országút mellett fekszik, attól mégis 

sürü lombozatú park választja el és így teljesen 
portalan. A kastély szobáinak ablakai délre nyíl-
nak, a huszholdas gyöDyörü diszkertszerü parkra. 
A parkban mesterséges vizesés, mesterséges bar-
lang, nagy fürdőmedence van. Gyönyörű konyha, 
melléképületek, istállók tartoznak a kastélyhoz,-
úgyhogy kívánni sem lehet alkalmasabbat. 

— Az a kérdés, hogy a város megtudja-e szerezni 
ezt az uj és feltétlenül szükséges egészségügyi 
intézetet, csak a pénzkérdésen múlik. A népjó-
léti miniszter ugyanis szívesen átengedi az épület 
használati jogát husz évre a városnak, de csak 
abban az esetben, ha a város rendezteti be és a 
város vállalja magára fenntartásának minden költ-
ségét. Hogy mit jelentene ez, azt majd a pontos 
költségvetés mutatja meg. A költségvetés össze-
állítását már elrendeltem. Amikor elkészül, akkor 
kell kitalálnunk valami módot arra, hogy a beren-
dezéssel és fenntartással járó terhekre, kiadásokra 
fedezetet biztosithassunk a város költségvetésében. 
Én, a magam részéről nagyon őrülnék, ha a terv 
sikerülne és a magam részéről mindent meg is 
teszek annak sikeréért, egyelőre azonban még nem 
látok semmi megoldást, amellyel áthidalhatnánk 
a pénzügyi nehézségeket. Annyi bizonyos, hogy 
erre a tüdőbetegszanatóriumra nagy szükséq vari 
Szegeden. Ha másra nem is, de arra feltétlenül 
alkalmas lenne, hogy a fertőző tüdőbetejeket eb-
ben helyezzük el és igy különítsük el család-
juktól, hozzátartozóiktól, akiket különben a fertő-
zés veszedelme állandóan fenyeget. Remélem, hogy 
találunk megoldást, bár a város pénzügyi hely-
zete momentán nem a legrózsásabb. 
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Háromszázezer pengőbe kerUI 
a belvárosi leányiskola felépítése 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hosz-

szas utánjárás, s?ámos felirati és személyes 
6ürgetés után nemrégen végre megérkezett 
mégis a belügyminisztertől annak a közgyűlési 
határozatnak a jóváhagyása, amellyel elhatá-
rozta a közgyűlés, hogy a belvárosi leány-
iskola, valamint a tanfelügyelőség és az iskola-
széki irattár részére hajlékot épit a Társa-
dalombiztosító Intézettől megvásárolt Mérei-
uccai telken. Az uj iskolaépület terveit már 
régen elkészítette a mérnöki hivatal, a költség-
vetés ugyanakkor szintén elkészült. A költség-
vetés szerint az építkezéshez körülbelül há-
romszázezer pengőre van szüksége a város-
nak. A kultuszminiszter ehez nyolcvanezer 
pengő állami hozzájárulást utalt ki, a város-
nak volt erre a célra száznyolcvanezer pen-
gője, a hiányzó negyvenezer pengőt pedig 
függőkölcsönként kívánják fölvenni. A köl-
csön fölvételére nemrégen érkezett meg a 
kormány engedélye, igy az építkezés meg-
kezdésének utolsó akadálya is elhárult. 

A polgármester még a jóváhagyás megér-
kezése előtt kiirta a versenytárgyalást az 
építkezéssel kapcsolatos munkálatokra. Az ipa-
rosok kívánsága szerint minden részletmun-
kára külön ajánlatot kért a pályázóktól, mert 
az iparosok tiltakoztak az ellen, hogy a mun-
kát generális vállalkozó kapja meg. Igy több, 

mint nyolcvan ajánlat érkezett be a városhoz 
a különböző részletmunkákra és ezeknek az 
ajánlatoknak az átszámítása igen hosszú időbe 
telt. A számvevőség nemrégen végzett ezzel a 
munkával és most a mérnöki hivatal vizsgálta 
felül az ajánlatokat műszaki szempontból. A 
számvevőség és a mérnöki hivatal összeha-
sonlító kimutatása szerint a következő aján-
latok a legkedvezőbbek munkanemenkint: 

A föld-, kőmives-, elhelyező- és vasbeton-
munkákra Breuer Imre tette a legkedvezőbb 
ajánlatot 157.042 pengővel, az ácsmunkákra 
Kecskeméti és Korom 13.06Эг a tetőfedő-
munkára Rózsa István 3036, a bádogosmun-
kákra Fogel Ede 2785, a mükőmunkákra 
Breuer Imre 8992, az asztalosmunkákra Kor-
mányos János 14.502, a lakatosmunkákra Sé-
táló János 4663, a mázolómunkákra Csűri és 
Korom 2796, az üvegesmunkákra Körösi Géza 
3575, a parkettázómunkákra Breuer Imre 4730, 
a burkolómunkákra Szolccányi és Takács 
24.265, a vasmunkákra Benedek Antal 3331, a 
szobafestőmunkákra Csűri és Korom 1288, a 
vászonredőnyökre Rubin József 1193, a vil-
lanyberendezésekre Halász János 4493, a gőz-
berendezésre Fekete Nándor 964, a vízveze-
tékre Brittig Ferenc és fia 12.393 pengővel. \ 
A központi fűtés berendezésének munkála-
taira a mérnöki hivatal számításai szerint 
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reális ajánlat nem érkezett be, igy erre való-
színűleg külön versenytárgyalást hirdet a vá-
ros. A legkedvezőbbnek talált ajánlatok sze-
rint az építkezés 263.000 pengőbe kerülne, 
a fűtőberendezés külön körülbelül negyven-
ezer pengőbe, 

Valószinü, hogy a polgármester rövidesen 
meghozza döntését és akkor a munkát azonnal 
meg is kezdik. 

Biztos! 
e r e d m é n y i J e l e n i 

Cellofix napfény és 
Labo gázfény másolópapír 

II ECurla jogerősen felmentette 
Berezeli Anzelm Károlyt 

a „Mise" versei miatt indított 
bünpörben 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Berczeö Anzelm Károly, az tsmert fiatal költő 
1926-ban kiadott egy verskötetet. A >Misé«-nek 
nagy irodalmi sikere volt. Rövidesen elkeltek az 
összes példányok, húsznak a kivételével, amiket 
a szerző őrzött a lakásán. Ekkor történt, hogy az 
ügyészség elrendelte a kötet elkobzását azon az 
alapon, hogy a benne lévő 110 vers közül 8 — 
szeméremsértff. A meglévő köteteket lefoglalták, 
a fiatal költő ellen pedig szeméremsértés vétsége 
miatt eljárást Indítottak, 

A törvényszék annak idején megtartott főtárgya-
láson szakértőként kihallgatta dr. Zolnay Béla 
egyetemi tanárt, aki művész! értékűnek és egy-
általán nem szeméremsértőnek mondotta a ver-
seket. Berezel* Anreftn Károlyt_ a bíróság fel-
mentette. 

Az ügyész felebbezése folytán az Ítélőtábla fa 
elbírálta az ügyet és helybenhagyta a törvényszék 
Ítéletét. Az ügyészség az "ítélet ellen semmiségi 
panasszal élt a Kúriához, amely a napokban ho-
zott végzést az érdekes ügyben. A Kúria az ügyész-
ség által bejelentett semmiségi panaszt elutasí-
tóra és helybenhagyta a felment« Ítéletet. 

A Kúria az Ítélet indokolásában kimoiidotta, 
hogy a bejelentett semmiségi panasz alaptálan. 
Nem foroghat fenn fajtalanság — mondja a vég-
zés —, csak abban az esetben, ha az irat tar-
tallma a jó erkölcsöt és a szemérmet durván 
sérti. A >Mise< cimü sajtótermékből azonban • 
Karfa nem vonha'ta fe azt a következtetést, hogy 
a vádbeli szöveg fajtalanságot tartalmaz. 

A szóban forgó szöveg — folytatja a Kurta 
— csupán súlyosan Ízléstelen és bizonyos fokig 
erkölcstelen is, de mindenekfelett erősen zava-
ros és alig megérthető, úgyhogy ez a nyomda-
termék egészen és különösen ezen utóbbi tulaj-
donságánál fogva a fcözerkftlcsr« nézve veszélyt 
nem jelent és igy a Btk. 248. §-ban meghatározott 
vétség tárgyául nem szolgálhat. 

A fiatal költő ezek után visszakapja a lefoglalt 20 
verseskötetet. 
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