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Járványkórház 
a csapatkórház egyik épületében 

Figyelemreméltó terv a tisztiorvosok szombati értekezletén — Moz-
galom az idegkklinika Fodor~uccai elhelyezése érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától) A nagy-
számban előforduló tifuszmegbetegedések az 
idéiB is a járványkórház problémáját juttatták 
a közegészségüggyel foglalkozó szakemberek 
érdeklődésének előterébe- Megállapították az 
idén is> hogy Szeged, amelynek területén min-
den esztendőben felbukkan a két legveszede 1 
mesebb fertőzőbetegség, a tifusz és a vérhas-
egyáltalában nem készült fel a járvány elleni 
küzdelemre-

A tifuszveszedefem állítólag már ehnulit — 
ha ugyan nem jelenti a veszedelem íelujulását 
az a tiznegy uj megbetegedés» amelyről pén-
teken kajpott jelentést a főorvosi hivatal. ~ a 
felelős orvosi hatóságok még mindig foglalkoz-
nak a járványkórház problémájával, mart vég-
re el akarják érni. hogy Szeged a jövő évben 
fölkészültebben szállhasson szembe a veszede-
delmekkel. 

Szombaton a főorvosi hivatalban tisztiorvosi 
értekezlet volt. A megbeszélésen dr- Debre 
Péter, a közkórház igazgató-főorvosa figye-
lemreméltó előterjesztést tett a járványkórház 
problémájának megoldására- Hivatkozott arra. 
hogy a katonaság egyre erélyesebben sürgeti 
a régi csapatkórház visszaadását- A régi kö-
laösí csapatkórház Kálvária-uti épületében — 
mint ismeretes — az egyetem idegtolimkája 
kapott ideiglenes, átmeneti időre szóló helyet, 
még pedig abban a reményben, hogy az egye-
temi építkezések köretében uj hajlékot kap ez 
ax intézmény és akikor a kórházépület fölsza-
badul- Az idegklinika elmeosztálya, a kózk'Vr 
ház kát melléképületét foglalja le- Abban az 
esetben tehát- ha az ídegklinJka megkapná vég-
re uj hajlékát, nem csak a közös csapatkórház 

szabadulna föl. hanem e® a két kórházi épü-
let is- Az egyikben, ahoí most a klinika női 
osztálya van. hatvanágyas fertőző tüdőbeteg-
osztályt rendezhetnének be ami rendkívül 
megkönnyítené a tüdővész-eíleni védekezést-
Az eLmeklinika női osztályának jelenlegi épüle-
étben viszont egy MBrülbelül rtegyveriágyas 
fertőző osztály kaphatna helyet, ami a jár 
ványkórház problémájának megoldását jelen-
tené• Mindkét osztály a közkórházzal állna 
szerves összefüggésben és igy az orvosi ellá-
tás és az ápolás kérdésének megoldása sem 
jelentene leküzdhetetlen nehézségt-

Az idegklinika elhelyezésére a® egyetemnek 
értesülésünk szerint kész tervezet© van. A te r 
veziet szerint abban az esetben- ha a Fodor 
uocai bábaképezde régi éjpülefcére. amolyet 

végérvényesein átadtak az egyetemnek, ni 
emeletet húznának és a benne jelenles: elhe-
lyezett intézteteket- az egyetemi fogászatot és 
az egyetem gazdasági hivatalát a leszámoló 
fúvat cl palotájába helyeznék eÜ» az elmeklinika 
mindhárom osztálya kényelmes hajlékhoz 
jutna- . 

Az egyetem már régóta sürgeti ezit a meg-
oldást és a katonaság szintén követeli vissza 
a csapaitkórház épületét. Ha ezt a megoldást 
a közegészségügy nagy érdekeire váló hivat-
kozással e, város hatósága is erélyesen szor-
galmazná a kultuszminiszternél' kétségtelen-
hogy a háromirányú megmozdulásnak rövide-
sen eredménye ts lenne-

Dr. Debre Péter javaslatára a tiszti orvosi 
értekezlet egyhangúlag elhatározta, hagy az 

ügyben sürgős előterjesztést tesz a polgármes-
ternek 

fontos termelési kérdésekről tárgQalt 
a falnszöiretstg szegedi Kon presszósa 

ÁlIandA bizottság a DflfldéK gazdasási problémáinak 
lanalmángozdsara 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton délelőtt rendezte meg a Faluszövetség gazda-
kongresszusát a városházán. Délelőtt n órakor 
nyitotta meg a nagygyűlést Krúdy Ferenc ország-

képviselő, üdvözölte a megjelenteket, vi-
dr. Shvoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas Gergely 

országgyűlési képviselőket, dr. Tóth Béla helyet-
te polgármestert, dr. Csonka Miklós tanácsno-
kot, Bakó Gábor kisérletügyi főigazgatót, továbbá 
a Mezőgazdasági Kamara, a Külkereskedelmi 
Hivatal, a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete, 
Cwanádmegye Gazdasági Egyesülete, Kiskunfél-
egyháza város és öttömös, Mérges, Kiskundorozs-
ma, Sándorfalva, Kistelek, Szőreg, Deszk képvi-
seletében megjelenteket. 

Krúdy Ferenc megnyitó beszédében rámuta-
tott arra, hogy » 

Magyarország földrajzi és éghajlati 
adottságainál fogva jobbminőségü ter-
meivényeket képes produkálnimint 
bármely más európai állam, tehát min-
dent el kell követni, hogy ezt a ja-

vunkra mutatkozó minőségbeli fölényt 
érvényesíteni tadjuk. 

Ezt a céh csak akkor tudjuk megvalósítani, 

ha termelésünket helyes rendszerbe foglaljuk ós 
tekintettel vagyunk a felvevő piacok igényeire. 

Dr. Tölgyes István igazgató az ügyrendet is-
mertette, majd dr. Kogutowitz Károly egyetemi 
tanár, a Szegedvidéki Gyümölcstermelőik ügyve-
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zető alelnöke tartott előadást, amelyben a dél-
vidéki mezőgazdaság tudományos megalapozott-
ságát fejtette ki. Fontosnak tartaná, ha minden 
tájon szükséges tudományos és kiaérletügyi in-
tézmények létesülnének, hogy legyen az ország-
nak kellő számú szakembere, akik a helyi vi-
szonyokat tökéletesen ismerik. Határozati javas-
latot nyújtott be, amely javasolja, hogy 

küldjenek CCÍ állandó helyi bizottságot 
a Délvidék mezőgazdasági problémái-

nak tanulmányozására. 

osz-Javasolja, hogy az országot i ő tájegységre < 
szák és gazdasági, szőlészeti, gyümölcsészeti 
állattenyésztési felügyelőségeket, továbbá kisérlet-
ügyi intézményeket áUitsanak fel minden egység-
ben. Feliratot javasol a kormányhoz, hogy 

a gyümölcsfavédelem kötelezővé tétele 
terén az első nagyarányú kísérletet Sze-
ged vidékén végeztessék, végül a szegedi 
gazdák rendelkezésére bocsásson a kor-
mány 50.000 pengőnyi hitelt, amelyet 

10 év alatt törleszthetnének vissza. 

Beke László, a Külkereskedelmi Hivatal fő-

előadója a belföldi és külföldi gyümölcséi téke-
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Kapható : Csányi Antal 
rádió és villamossági szaküzletében, Feketesas U. 22-

eritéa problémájáról beszélt, hangsúlyozta, hogy 

a külföld számára egészséges, nagy-
tömegű és egyforma minőségű árut kell 

szállítani. 

Az értékes előadások után a felszólalások kö-
vetkeztek. Elsőnek dr. Hunyadi-Vas Gergely or-
«'á~""v5Usi képviselő szólalt fel és kifejtette, 

hogy a kisérleti intézmények állandó 
szolgáljanak a gazdaközönségnek. Az 

irányított gazdálkodás, főleg a gyümölcsterme-
lés terén helyes — mondotta —, mert csak igy 
képzelhető el az export emelése Kovács Jenő a 
gyümökskártevők elleni védekezés kőtelezővé té-
teléről, valamint a védekező szerek árának csök-
kentéséről beszólt. 

A nagy érdeklődéssel kisért nagygyűlés Krúdy 
Ferenc elnök záróczavaival ért véirel. 


