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200,000 pengő póthitelt kér 
a szegedi egyetem a kultuszminisztertől 

az idegkiinika elhelyezéséhez 
Építkezéssel oldják meg az elhelyezést 

(A Délmagyarország munaktársától.) Ismeretes, 
hogy a honvédelmi minisztérium nemrégiben fel-
szólította az egyetemet, hogy adja vissza eredeti 
rendeltetésének a Kálvária-uti honvédkórház épü-
letét, ahol most a<z egyetemi idegklinika műkö-
dik. Az egyetem vezetősége és a vegyesdandánpa-
rancsnokság között már hetek óta tárgyalások 
folynak az épület átadásáról. Az egyetem ugyanis 
nehéz helyzetben van, mert 

a klinikát nem tudják egyelőre 
máshova elhelyezni. 

Eredetileg arra gondoltak, hogy az idegklinikát a 
Fodor-uccában helyezik el, szakértfii vélemények 
szerint azonban ez az elhelyezés semmiképen sem 
megjelelő és nemcsak a giazdasági hivatal válna 
hontalanná, hanem az ídegklinikát is összezsúfol-
nák ebben az épületben. 

Dr. Kiss Albert rektor arról informálta munka-
társunkat, hogy 

a szegedi egyetem az idegklinika 
elhelyezésével kapcsolatban póthi-
tel megszavazását fog ja kérni a 
kultuszminisztertől, mert az elhe-
lyezés kérdését csakis építkezéssel 

lebet megoldani. 

A tervek sicrint az idegklinikát áthelyeznék a 

Fodor-uoeai egyetemi épületbe, ezt azonban 
szárnyépitkezéssel kibővítenék és igy nemcsak a 
klinika, hanem a gazdasági hivatal részére is 
megfelelő hely készülne. Az építkezések céljaira az 

az egyetem négy éven át. évi 50.000 
pengő megszavazását kéri a kul-

tuszminisztertől. 

A 200.000 pengős összeg elegendő volna arra, hogy 
az építkezést elvégezzék és véglegesen meg volna 
oldva az idegklinika elhelyezésének kérdése. 

Miután az építkezés látszik » legjobb megol-
dásnak, erre pedig egyelőre, nem kerülhet sor 
a szükséges fedezet hiányában, az egyetem ve-
zetősége azt fogja kérni a honvédelmi miniszter-
től, hogy 

a kálvária-uti épületet legalább 
még egy esztendeig hagyják meg 

az egyetem birtokában. 

Az egyetem 1935— 36. évi költségvetését ugyanis 
ugy állították össze, hogy abból csakis a legszük-
ségesebb kiadások fedezhetők, az idegklinika át-
költöztetésére nincs fedezet Ha a kultuszminisz-
térium a póthitelt megszavazza, akkor a tavasz-
szal hozzáfognak az építkezéshez és 1936 őszén a j 
épületbe költözik az idegklinika. 

Hétfőn megnyitották 
a rókusi fekyőcsarnokot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn he-
lyezték üzembe a rókusi tornacsarnok erre a 
cétra átalakított terraszán a tuberkulózisra hajla-
mos iskolásgyerekek első fekvócsiarnokát, amely 
Btfranyi Tibor főispán és dr. Pálfy József pol-
gármester mozgalmának eredménye. A kiváloga-
tott gyerekeket megfürdették, felöltöztették a fek-
vőcsarnok egyenruhájába és kifektették őket a sza-
bad levegőre, délben pedig kisztották közöttük az 
első Ízletes és tápláló ebédet. A fekvőcsamokot 
a tornacsarnok tetőszerkezetének átalakításával 
képezték ki az épület délkeleti oldalán, hogy egész 
nap kapjon napot. A csarnok fölé széles 
deszkatető borul, alatta két hosszú sor 
ágy áll szabályos glédába, valamennyi erre a cél-
ra készített igen praktikus nyugágy, nyolcvan 
darab, éppen annyi, mit ahány ágyalapitványt 
gyűjtött össze a mozgalom vezetősége. 

A szükséges felvilágosításokat dr. Petrányi 
Gyózó egyetemi magántanár adta meg a sajtó 
meghívott képviselőinek. Elmondotta, hogy a fek-
vőcsarnok körül kellemetlen félreértések támad-
tak, amennyiben elterjedt az a hir, hogy a tuber-
kulózisban már megbetegedett gyerekckcl gyűjtik 
össze. Ezzel szemben az a helyzet, hogy 

a fekvőesarnokha csak azok a gyere-
kek kerülnek, akik a rókusi iskola 

rendes növendékei 

és akik hajlamosak a veszedelmes betegségre. A 
fekvőcsamoknak éppen az a célja, hogv megerő-
sítse az elgyengült és többnyire áldatlan otthoni 
viszonyok között élő gyerekeket és igy megelőzze 
a bajt, elhárítsa az őket fenyegető veszedelmet. 
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A fekvőcsarnokba tehát csak olyan 
gyerekek kerülhetnek, akik renties 

növendékei az iskolának 

és igy az aggodalom teljesen alaptalan. A hat-
tizenkét éves apróságokat — fiuk és leányok ve-
gyesen — két csoportban fektetik ki a levegőre. 
Az egyiik csoport azokból az osztályokból került 
ki, amelyeikben délelőtt van tanítás, a másik cső-
iért a délután tanuló osztályok növendékeiből áll. 
A délelőttiek az előadás után vonulnak fel a ter-
raszra, előbb a tornacsarnok fürdőtermében meg-
fürdetik, levetkőztetik őket, rájuk adják a kényel-
mes napozó ruhákat, ha hűvösebb van, tréning-
ruhát is kapnak, aztán a tejakció keretében meg-
uzsonáznak — az uzsona két-két deci tejből és 
nagy darab kenyérből áll — és uzsona után kifek-
sz<;nek a sorba raíkott ágyakra. A fekvés körül-
belül másfél óráig tart. Félegy körül levonulnak 
ebédelni, ebéd után pihennek, játsztadoznaik a 
terrasz szabad részén, aztán ismét átöltöznek és 
mehetnek haza. A délutáni csoport szintén tej-
uzsonát kap, de netrl előadás után, hamem előtte 
fekszik kinn a levegős terraszon másfél órát En-
nek a csoportnak a tagjai a fekvő kúrát ehédelés-
sel kezdik és lefekvés után mennek le a tanter-
mekbe. 

Petrányi tanársegéd megmutatta egy-egy ágy 
felszerelését. A felszerelés a következő tárgyakból 
áll: 1 tréningruha, 2 pár harisnya, két napozó-
ruha- 1 pokróc, 1 párna — a tollat hozzá a Hű-
tőház adta, a huzatot az ujszegedi kendergyár 
teljesen ingyen —, 1 aluminjumtál, 1 alumínium-
pohár, 1 karnál, 1 pár szandál. Télire még negy- j 
venöt nyakig érő báránybőrrel bélelt lábzsák ké- I 
szül, hogy a hidegek idején is kifektethessék a j 
gyerekeket a szabad levegőre. Egy-egy felszerelt • 
ágy összesen 52—53 pengőbe került. 

Az átalakítás költségeit a mozgalom 
vezetősége abból a pénzből fedezte, 
amit a Város és a tuberkulózis egyesü-

let mdományozatt. 

A város adom&nva lSűO. az egy esületé 500 pengő | 

Olcsóbb lett a kenyér!! 
1 kg iéilehér . . . 24 fl lér 
1 kg hófehér . . . . 28 fillér 
1 kg barna , . . . . 20 fillér 
1 kg rozs 20 fillér 

Központi Tejcsarnok r. t. 
f iókja iban. au 

•olt. Ebből a pénzből csináltatták célszerű elgon-
dolás szerint a szükséges bútorzatot, a székeket, 
a padokat, az asztalokat, a polcokat és a szekré-
nyeket. Minden gyerek szániot kap és ezzel • 
számmal jelölik meg az ágyát és minden felsze-
relési hulmiját. Egy-egy gyerek igy mindig ugyan-
azt a ruhát, ágyneműt és evőeszközt használja. 

Éppen akkor voltunk a fekvőcsarnokban, ami-
kor a délelőtti csoport tagjai levonultak az ebédlő 
terembe. Az apróságok szépen sorba ültek a hosz-
szu asztal mellett, jótékony hölgyek tették elé 
jük a kenyereket és a jól megrakott alumínium 
tálakat. A gyerekek igen jó étvággyal nekiláttak 
az ebédnek. Főzelék volt bőven és igy nem jöttek 
zavarba a hölgyeik, ha a jobb étvágyú apróságok 
kétszer-háromszor is kértek. A mosolygósra vált 
gyerekarcokon látszott, hogy jól esik az ebéd és 
jól esik a tiszta ruha. 

Egyik-másik gyerek édesanyja is megjelent és 
amikor látta, hogy milyen szeretettel gondozzák 
kicsikéjét, könnyezve hálálkodott annak, aki elébe 
került. A szakértők komoly eredményeket vár-
nak ettől az uj intézménytől: a tbc. szörnyű arány-
számának nagymértékű javulását várják. 

Nyomozás 
a Kenyeres-ügyben 
Budapest, május 20. A budapesti ügyészség be-

szerzi Kenyeres Miklós képviselő házassági ira-
tait és mindazokat az iratokat, amelyeket Zsi-
linszky Endre feljelentése emlit, ezenkívül beidé» 
kihallgatásra az összes tanukat, akikre hivatko-
zás történt. Az ügyészség saját hatáskörében nyo-
moz és ennek megtörténte után dönt arról, hogy 
a főügyészség utján kérni fogja-e Keyeres Miklós 
metelmi jogának felfüggesztését. 

Az ügyészségnek ezt a határozatát dr. Sándor 
László, Kenyeres jogi képviselője tudomásul vet-
te azzal, hogy 6 is tanukat fog bejelenteni a tény-
állás tisztázása érdekében. 

II paprikarendelet hibái 
a domaszébi gazdagyiilésen 
(A Délmagyarország munkatársától) Az egyik 

legnagyobb taglétszámú tanyai egyesület, a Do-
maszéki Gazdakör vasárnap ünnepelte fennállásá-
nak 25 éves jubileumát. Szentmise vezette be aj 
ünnepséget, majd leleplezték a kör tavaly elhunyt 
elnökének, ördög Ferencnek arcképét. A jubi 
leum alkalmából társasebéd volt, amelyen számos 
felszólalás hangzott el. Back Károly dr. Hunyadi 
Vas Gergelyt köszöntötte képviselői mandátum« 
alkalmából. Felszólallak még dr. Balogh István, 
dr. Széchényi István, dr. Koguiowilz Károly, dr 
Hunyadi-Vas Gergely és még többen. 

Az ebéd után rögtönzött gazdagyülés volt, amc 
lyen többen élesen kritizálták a paprikarendelelet 
Horváth János és Császár Ferenc a rendcici ki-
rívó hibáira mutatott rá és az anomáliák meg-
szüntetését kivánta. Back Károly felszólalásában 
kijelentette, hogy a paprikarendeletnek sok a hi-
bája, amelyeken sürgősen változtatni kell, dc hang-
súlyozta, hogy a rendeletnek kétségtelen elől; • 1 
is vannak, mert Szeged úgyszólván privilégiumot 
kapott. Ezután a paprikaértékesités nehézségeiről 
beszélt és kifejtette, hogy az értékesítés problé-
máját meg kell oldani, még pedig ugy, hogy * 
gazdákat minél intenzivebben be kell vonni a* 
értékesítés lebonvolitásába. 

J . Gumiharimyát, JL 
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