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Szegeden keresik 
a szentesi rabiógyílkosság tettesét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szen-
tesi rablógyilkosság ügyében a nyomozást ki-
terjesztették Szegedre is. A rendőrségnek az 
a feltevés*, hogy a gyilkos a rablás elkövetése 
után megszökött Szentesről, hogy Szegeden 
keresztül Budapestre utazzon. A detektívek 
szerda este óta Szegeden is keresik a borzal-
mas gyilkosság tettesét. 

A rendőrség tudja, hogy a tettes egy fiatal-
ember. A gyilkos ugyanis a meggyilkolt Varga 
Györgyné értéktárgyait egy tij liszteszsákba 
gyűjtötte össze. Jelentkezett a rendőrségen egy 
Annus Ferenc nevfi tollkereskedő, akt felmu-
tatta a V, Gy. monogrammal ellátott liszté»-
zsákot. Elmondotta a kereskedő, hogy vasár-
nap éjszaka egy fiatalemberrel találkozott a 
Nagyörvény-uccában. A fiatalembernél egy 

zsákban többek között párnák is voltak. A ke-
reskedő a fiatalembertől megvette 10 pengőért 
a párnákat, illetve az abban lévő tollat a zsák-
kal együtt. A kéreskedö pontos személyleirást 
adott a gyilkosról, akt a kereskedő szerint 
24—25 év körüli, középtermetű, jólöltözött férfi 
volt. A személyleirást a szentesi rendőrség 
megküldötte a szegedi rendőrségnek is. 

A szentesi rendőrség ezideig több gyanúsí-
tottat vett őrizetbe, akikről azonban a toll-
kereskedővel való szembesítéskor kiderült, 
hogy ártatlanok a gyilkosságban. A rendőrség 
megállapította, hogy Varga Györgyné a gyil-
kosság idején nagyobb mennyiségű készpénzt 
őrzött a lakásában. Ez a pénz a zacskóval 
együtt eltűnt 

Több mini kétszáz gyermek gyógyult meg 
a deszki tüdőbeteg-szanatóriumban 

A Szent Imre Gyermebszanatórlum Egyesület közgyűlése a Gerliczy-kaslélyban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szent-
Imre Gyermekszanatórium Egyesület, amely 
már három év óta fejti kt az iskolaszanatórium-
má átalakított desíkt báró Gerllczy-kastélyban 
a tüdőbeteg gyermekek gyógyítását célzó ál-
dásos és nemes működését, ezévt közgyűlését 
csütörtökön délután a szanatórium deszki ott-
honában tartotta meg. A közgyűlésen, amely a 
volt Qerllczy-kastély 18 holdas gyönyörű park-
jában a százados fák alatt, a szabad ég alatt 
folyt le, az egyesület tagjai és pártfogói közül 
tgen sokan, körülbelül százan Jelentek meg. 
Ott voltak dr. Olattfelder Gyula megyéspüspök, 
az egyesület elnöke, dr. Tarnay Ivor, Csanád-
megye alispánja, az egyesület alelnöke, dr. So-
mogyi Szilveszterné, vitéz dr. Shvoy Kálmánné, 
dr. Raskó Sándorné, Aigner Nándorné, dr. 
Raskó Sándor főespenes-plébános, dr. Henny 
Ferenc esperes-plébános, dr. Aigner Károly ny. 
főispán, Sopslch János püspöki titkár, dr. Be-
recz János egyetemi tanár, dr. Slmkó Elemér1 

városi főügyész, dr. Szabó Géza tanácsnok, 
Szmolenszky csanádvármegyei főjegyző, Káste-
nyl Richárd főszolgabíró, dr. Kovács József ny. 
főorvos, dr. Wtnkler Elemér, dr. Hunyadi Vas 
Gergely Ügyvédek, dr. Kovács Kálmán főor-
vos, dr. Kovács Ödön, a szanatórium főorvosa 
Jakab Mihály plébános, a szanatórium Igaz-
gatója és még tgen sokan mások. 

A közgyűlést dr. Glattfelder Gyula püspök, 
az egyesület elnöke nyitotta meg, meleg sza-
vakkal üdvözölte a nagyszámban megjelent ta-
gokat és előadta, hogv az e<?yesület már 3 év 
óta csendben és a társadalom által alig is-
mert módon folytatja áldásos működését és 
kérte ugy a jelenvoltakat, mint általában Sze-
ged város, Csongrád- és Csanádme^yék társa-
dalmát, hogy minél hathatósabban támogassák 
az egyesület nemes céljait. Jakab igazgató fel-
olvasta az évi jelentést, amely szerint a sza-
natórium három év óta teljes eredménnyel 
folytatja működését, amelvnek rélja, h-v« -é<? 
gyermekkorban elfojtsa a tüdőv-sz csiráit, rreg-
előzéssel gondoskodjék arról, hogy a fertőzés 
ne terjedjen. A szanatóriumban a gyermekek 
gondos orvosi megfigyelés és gyógyke élés 
alatt állnak, naponta ötszöri bőséges élelme-
zésben részesülnek, elemi iskolai tanulmányai-« 
kat állami tanítónő vezetése alatt ott a szabad' 

ban végzik, ápolásukról ferencrendl nővérek 
gondoskodnak és minden megtörténik annak 
érdekében, hogy a szanatóriumi kerelés alapján 
gyógyulást nyerjenek. Jelezte az igazgató, hogy 
Szeged város, ahol most egyetemi bizottság 
alakult az islrólásgvermekek tbc. vizsgálatára, 
a tüdőbeteg gyermekek elhelyezéséről legcélsze-
rűbben akként gondoskodhatna, ha a szanató-
rium kibővitése utján ott helyezné el a tüdő-
beteg gyermekeltet. Ez annál is inkább indokolt 
volna, mert a szanatórium napi 2.50 pengős 
ápolási dija a legkisebb minden egyéb kórházi 
és szanatóriumi díj között és mégis a leg-
többet nyújtja. 

Dr. Kovács Ödön igazgató ismertette a sza-
natórium működését. Előadta, hogy a szanató-
riumba csak gyógyítható tüdővészes gyerme-
keket vesznek fel, nyílt tuberkulózi90s betege-
ket nem vesznek fel, egyrészt, mert azok sza-
natóriumi kezelés által már nem gyógyíthatók, 
másrészt, mert a gyógyítható betegeket meg-
fertőznék. A gyermekek bőséges élelmezés, napi 
több órai fekvőkura és gondos kezelés követ-
keztében mihamarabb megerősödnek, 8—10 
kg.-ot is meghíznak és gyógyultan távoznak a 
szanatóriumból. Télen-nyáron nyitott ablak mel-
lett tartózkodnak éjjel-nappal és meglepő az, 
hogy ennek ellenére egyetlen náthás gyermek 
sem akad. A szanatóriumból már 

233 gyermek távozott el gyógyultan 

és azok közül alig 5—6 akadt olyan, akinek 
oda ismételten vissza kellett térnie. Nyolcvan-
két ágy van, 1932-ben 186 gyermek fordult 
meg a szanatóriumban, ezek közül 110 gyó-
gyultan távozott, 74 van ezidőszerint is ke-
zelés alatt és csak 2 volt olyan, aki gyógyulat-
lanul távozott. 

Tarnay Ivor alispán indítványára a közgyűlés 
hálás köszönetet mondott az igazgató-főorvos, 
nak és az igazgatónak áldásos munkájukért, 
majd a zárszámadás és költségvetés ismerte-
tése után, amelyekből kitünőleg az egyesü-
letnek az állam által a szanatóriumba beutalt 
gyermekek után fizetett táppénz és a tagsági 
dijak cimén 70.000 pengő bevétele volt, a köz-
gyűlés Glattfelder Düspök zárószavaival véget 
ért. 

A közgyűlés után az összegyűl vendégek-

nek bemutatták a szanatórium összes helyisé-
geit és ekkor tárult eléjük az a gyönyörű 
munka, amely itt a gyermekek megmentése 
érdekében oly eredményesen folyik. A fekvő-
csarnokká átalakított volt oszlopos pálmaház-
ban feküdt a verőfényes napsugárban 60—70 
kisebb-nagyobb gyermek, akik később a kö. 
zös ebédlőkben elköltötték igazán bőséges, két 
fogásból álló vacsorájukat és mindannyiról az 
öröm és megelégedés derűje sugárzott. A kas-
tély tágas, világos helyi-éheiben vannak a kö-
zös (6—8 személyes) hálóhelyek, ebédlők, Ját-
szóhelyiségek, orvosi rendelők, Röntgen-szoba, 
legmodernebbül berendezett fürdő- és mosdó-
hely lségek. Minden tiszta, világos, derűs és a 
legjobb benyomást kelti a szemlélőben. Mind-
ehhez tartozik azután az óriási park gyönyörű 
sétányaival és százados fáival, amelyek tiszta, 
pormentes levegője biztos gyógyulást ad a be-
teg tüdejü gyermekeknek. Az egész intézmény 
a legszebb gyermek- és ezzel nemzetmentő 
működést fejt ki és valóban méltó arra, hogy 
arról Szeged város társadalma és hatósága is 
megfelelően érdeklődjék és gondoskodjék. 

A bemutatás befe;'eztével dus büffé várta a 
kastély terraszán a vendégeket. 
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Szombaton érkezik Szegedre 
Llewelyn Jones 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amint 
Jelentettük, Llewelyn Jones, az angol parlament 
egyik ismert képviselője, magyarországi kör-
útján szombaton Szegedre érkezik. Llewelyn 
Jones társaságában Szegedre érkezik LakAts 
György is. Az angol képviselő kíséretével 
szombaton délután fél 6 órakor érkezik Sze-
gedre. A vendégeket a pályaudvaron a Reví-
ziós Liga szegedi főosztálya nevében dr. Ko-
gutowltz Károly egyetemi tanár fogadja, a vá-' 
ros részéről dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes és dr. Csonka Miklós tanácsnok, továbbá 
az egyesületek és az ifjúság képviselői. 

Szombaton délután 6 órakor Llewelyn Jones 
előadást tart a városháza közgyűlési termében 
Európa nemzetiségi kérdéseiről és a trianoni 
békeszerződés gazdasági és Jogi tarthatatlan-
ságáról. Az angol nyelvű előadás magyar tol-
mácsolása után Lakáts György mond beszédet. 
Este fél 9 órakor társasvacsora lesz a Tisza-
szállodában. A vacsorán való résztvételre je-
lentkezni lehet Török Sándor Igazgatónál (Bé-
csi-körut 36—40., telefon 14-33.). 

Vasárnap a vendégek megtekintik Alsóköz-
pontot és a tanyavilágot. Délben dr. Koguto-
wítz Károly ad ebédet. Délután a vendégek 
megnézik a várost és környékét. Llewelyn 
Jones este félnyolckor utazik el Szegedről. A 
Reviziós Liga szegedi osztálya felkéri Szeged 
közönségét, hogy az előadáson, valamint a va-
csorán, a fogadtatásnál és a búcsúzásnál minél 
számosabban jelenjenek meg. 
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Vendéglő megnyitif! 
Szombaton és vasárnap nagy 
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