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N I N C S P É N Z 
A KÓRHÁZÉP ÍTÉSRE ! 

A KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG ÉVI 
JELENTÉSE ÁLLAMI 
KÓRHÁZAT SÜRGET. 

(Saját tudósitónktóí.) Tegnap terjesztet-
te föl a kormányhoz Lázár György dr. pol-
gármester a 'közigazgatási bizottság szoká-
sos évi jelentését, amelynek legérdekesebb 
s egyben legfontosabb passzusa az épitendő 
nagykórházról szótl. A közigazgatási bizott-
ság végre teljes nyíltsággal kijelenti, hogy 
a városnak az uj kórházra pénze egyáltalán 
nincs és az csak ugy épülhet föl, iha egye-
dül az állam viseli a költségeket és állami 
jellegii lesz. Eddig azt hittük, hogy a nagy-
kórház építése elhalasztódik csupán, mert 
a belügyminiszter egy legutóbb kelt leira-
tában kijelentette, hogy az államsegélyt 
most nem adhatja meg, de a város kérelmét 
előjegyzésbe vette. /Most aztán kiderül a 
közigazgatási bizottság évi jelentéséből, hogy 
a kórház építési költségeinek a többi részét 
sem tudja fedezni a város és teljesen az ál-
lam támogatására szorult. Érdekességénél 
fogva itt adjuk a jelentésnek idevágó ré-
szét : 

— „Az uj korszerű és terjedelmére 
nézve is a szükségletnek megfelelő köz-
kórház építésének kérdése a régi épület 
rozzantsága és berendezésének elavultsá-
ga miatt napról-napra jobban előtérbe lép. 
A törvényhatóság jelentékeny áldozatra 
késznek mutatkozott, de a maga erejéből 
ennek a minden tekintetben korszerű in-
tézménynek felállítására nem képes. Az 
1913. évi állami költségelőirányzatba négy 
millió korona vétetett föl közkórház épí-
tésére, de miután a tervezett közkónház 
épitési költségeire előirányzott négy mil-
lió korona épitési kölcsönre 5 és fél szá-
zalékos annuitás fejében három millió köl-
csön után 165,000 korona évi annuitást irá-
nyoztak elő, ma a kölcsönt fölvenni alig 
lehetséges és igy súlyosan érintené Sze-
ged pénzügyi háztartását a kórházépítés 
egész terhe, ennélfogva azon tiszteletteljes 
kérelmet terjeszti a belügyminiszter úr-
hoz a közigazgatási bizottság, miszerint 
kegyeskedjék a bemutatott terveket elfo-
gadni és városunkban az uj közkórházat 
teljesen állami költségen fölépíteni. Indo-
kolttá teszi az uj kórház állami költségen 
való fölépítését elsősorban az, hogy az 
ország egész alsó részén nincsen állami 
közkórház, holott arra minden ország-
résznek egyformán igénye van. A Délvi-
déknek Szeged a központja, amelyen ke-
resztül bonyolódik le ősidőktől fogva az 
ország felsőbb részei és a Délvidék között 
a forgalom. Nemkülönben a keleti és nyu-
gati országrészek között, amely körülmény 
Szegedet különösen alkalmassá teszi álla-
mi közkórház székhelyévé." 

A közigazgatási bizottság tagadhatat-
lanul súlyos és döntő indokokat sorol föl az 
állami kórház mellett. Hogy azonban lesz-e 
ezeknek foganatjuk a miniszternél, igen nagy 

kérdés, mert a közigazgatási bizottságok 
éves jelentését mint egyszerű közigazgatási 
aktát szokták tudomásul venni és simán na-
pirendre térnek fölöttük. Ugy volna helyes, 
ha az egész törvényhatósági bizottság álla-
na sorompóba a kórház ügye mellett és akár 
egy deputációban hangoztatná, hogy nincs 
pénze a városnak közkórházra. Igy talán 
több eredményt lőhetne elérni. 

A többi kérdés. 
A jelentés többi részében a város kü-

lönböző, több-kevésbé fontosabb kívánságait 
jelöli meg a közigazgatási bizottság. Ezek a 
kívánságok nagyobbrészt régiek és évről-
évre megismétlődnek a jelentésben. Igy pél-
dául kéri a város az állami elmegyógyintéze-
tek szaporítását, a külterületi csendőrséget, 
a középitészeti tanács további tiz évre való 
föntartását. A pénzügyminiszter •hatásköré-
ben kéri a város az italmérési engedély visz-
szavonbatását, a borfogyasztási adó eltörlé-
sét, a községi kötvények adó- és illetékmen-
tes kibocsáthatájsának engedélyezését. Ki-
fejti a jelentésében a bizottság, hogy a pót-
adók és illetékek reformját helyesnek . és 
célszerűnek tartja. A közoktatásügyi minisz-
tertől kéri a város a pozsonyi jogakadémiá-
nak Szegedre való helyezését és egy állami 
főgimnázium fölállítását; továbbá az óvóis-
kolák kérdésének rendezését, államositás ut-
ján s ennek keretében 15 uj állami óvóis-
kola fölállítását, a meglévő óvóiskolák álla-
mosítását és a belterületi iskolák állami ke-
zelését. Az igazságügyminiszter hatásköré-
ben 'kívánatosnak tartja a város, hogy ne 
osszák ketté a szegedi törvényszéket, mint 
ahogy azt tervbe vették. A kereskedelmi mi-
niszter hatáskörében kéri a város a vasúti 
főműhely fölállítását, a zálogházak államo-
sítását, a Nagyvárad—Szeged—Fiume kö-
zötti vonalon gyorsvonat közlekedés létesí-
tését és a szegedi postaigazgatóság fölállí-
tását. A földmivelési miniszter ügykörében a 
kenderakadémia imielőbbi fölépítését kéri a 
város. A honvédelmi miniszternél megsürge-
ti a tüzérkaszárnyát. Végül a-belügyminisz-
térium hatáskörében ismét kéri a város Sze-
gedmegye megalakítását Szeged székhely-
lyel, továbbá a választókerületek uj beosz-
tásánál Szegednek öt választókerületre való 
fölosztását, az egyesülési és gyülekezési jog-
nak a szabályozását. A bizottság hangsú-
lyozza a jelentésnek ennél a pontjánál, hogy 
a sztrájkok ellen is intézkedni kellene. Azt 
mondja itt, hogy a szociáldemokrata szak-
szervezetekben fővárosi bizalmi férfiak haj-
togatása mozdítja elő a sztrájkokat. Kívánja 
végül a város az államsegélynek rá nézve 
előnyösebb fölosztását, illetőleg több állam-
segélyt, mint amennyit eddig kapott, leg-
végül pedig sürgeti a toloncügy rendezését. 

A földmivelésügyi miniszter utja. 
Fiúméból jelenti tudósítónk: Serényi BéLa 
gróf földmivelésügyi miniszter, aki tegnap az 
Ungaro-Kroata Valona nevű hajóján Katta-
róba indult, vasárnap délután visszaérkezik 
Fiúméba és innen Abbáziába megy át. 

Wechsler Ödön 
fakereskedése és épi-
tési anyagok raktára 

Szeged, Mars-tér 2. sz. 
672 .. Telefon 755. 
A legolcsóbb beszerzési forrás! 

Konstantinápoly előtt! 
- [Londonban komolynak látják a helyzetet. -

(Saját tudósitónktóí.) Londonból je-
lentik, hogy nagy aggodalmat kelt angol 
diplomáciai körökben, hogy Montenegró 
még mindig nem válaszolt a monarchiá-
nak, valamint az is, hogy Oroszország 
nem csatlakozott a nagyhatalmakhoz. 
Nem tart ják lehetetlennek, ha a monar-
chia hamarosan erőszakos rendszabályok-
hoz nyúlna és a nagyhatalmak — Orosz-
ország kivételével — természetesnek is 
találnák a monarchia ilyen föllépését. 

Londonban különben arról is tudnak, 
hogy a monarchia és valószínűleg Olasz-
ország is flottatüntetést rendeznek Anti-
vári előtt, valószínűleg a jövő héten. 

A Balkánról különben még mindig 
nagy háborús eseményeket várhatunk. 
Szófiai jelentés szerint a bolgár sereg meg-
kerülte a Derkosz tavat és győzedelmesen 
nyomul előre. Bulairnál nyugalom van. A 
derkosi tó pár kilométernyire van csak 
Konstantinápoly tói, vizéből táplálják a tö-
rök főváros vízvezetékét. 

Londonból jelentik, hogy a hatalmak 
már számolnak azzal az eshetőséggel, 
hogy a bolgárok a csataldzsai vonalat is 
hatalmukba kerítik. Az európai hajókról ez 
esetben csapatokat fognak Konstantiná-
polyban és Rodostóban partraszállitani, 
de ezeknek nem annyira az lesz a rendel-
tetése, hogy a bolgárok előnyomulását fel-
tartóztassák, hanem csak az, hogy elejét 
vegyék az esetleges zavargásoknak és mé-
szárlásoknak, az idegen alattvalók és a 
keresztények ellen. 

Belgrádból jelentik: Hivatalosan je-
lentik, hogy a szerb csapatok ma kezdik 
meg a visszatérést a meghódított terüle-
tekről. A bolgár hadvezetőség ugyanis ér-
tesítette Stepanovics szerb tábornokot, a 
második szerb hadsereg főparancsnokát, 
hogy a háború befejezés előtt áll s a Bul-
gáriával együtt működő szerb csapatok 
ma elhagyhatják a meghódított területe-
ket, amelyeken ezentúl a bolgár hadsereg 
egymaga fogja ellátni a közbiztonsági 
szolgálatot. , 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Felrobbantották Enver hadseregét. 
London, március 29. A Daily Mail jelen-

ti Konstantinápolyból: Hire jár, hogy Enver 
bej csapatait a csataldzsai vonalon tőrbe 
csalták és igen nagy veszteségeket szenved-
tek. A dolog ugy történt, hogy a bolgárok üt-
közet közben látszólag visszavonultak, hogy 
Envert csapataiknak az üldözésére rábírják. 
A török csapatok eközben egy a bolgárok 
által teljesen aláaknázott területre jutottak. 
Az aknák fölrobbantak és a török sereg nagy 
része megsemmisült. 

51.800 hadifogoly. 
Szófia, március 29. Jó forrásból eredő je-

lentések szeriiKt Drinápolynál 51.800 ember, 
köztük 54 német, 18 román és 17 belga került 
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pa l ackokba fejtve é s házhoz szállitva kapható 

Sigmond Testvérek Utóda cégnél, Szeged. 
Jókai-utca 1. Te lefon 189. 


