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gos helyzet miatt Károly király tudvalevőleg 
el is halasztotta szinajai utazását. A román 
közvélemény, amely azt a fölfogást vallja, 
hogy Ausztria-Magyarország a pétervári 
konferencián nem támogatta eléggé Romá-
niát, most alkalmasnak látja az időt arra, 
hogy Románia minden követelését Bulgáriá-
val szemben érvényesítse s egyúttal azt kö-
veteli, hogy az ujabb Balkán-háború kitöré-
se esétében Románia Szerbia mellé álljon. 
Ugyanezen a véleményen vannak a politiku-
sok is, akik attól félnek, hogy a megnagyob-
bodott és megerősödött Bulgária állandó ve-
szedelmet jelentene Romániára nézve. Csak 
az a kérdés még, hogy Románia meg fog-e 
elégedni Szilisztria s a kárpótlásul követelt 
egész bolgár terület megszállásával s meg-
hódításával vagy pedig teljes mértékben fog-e 
részt venni az uj hadjára tban? A kérdést vég-
legesen valószínűleg csak a háború folyamán 
fogja eldönteni a román kabinet. 

OROSZ FÖLSZÓLITÁS. 

Pétervár, junius 24. A belgrádi és szófiai 
orosz követek azt az utasítást kapták az 
orosz kormánytól, hogy a szerb és a bolgár 
kabinetet energikusan szólítsák föl, hogy 
Oroszország döntő bíróságának föltételek 
nélkül vessék alá magukat. Mind a két kor-
mánynak értésére adták azt is, hogy a nagy-
hatalmak eí vannak tökélve arra, hogy az 
uj háborút minden körülmény között lokali-
zálni fogják és a háború után semmiféle terü-
leti változást a Balkánon nem fognak megen-
gedni. 

FOGAS 
s z á j p a d l á s 

n é l k f l l . 

Az általam készitett 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek továöoá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készitek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 

ffleráu-szálloda, 
Budapest, V., Váczi-köíát 82*'a. 

a Nyugati pályavdvairal szemben. Legmodernebből 
berendezve. Szolid családi ház, f igye lmes kiszolgálás . 
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S z é p s é g á p o l á s ! ! 
P ü r s t H ó s s i 
hygienikus modern kozmetikai intézetében. 

Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfol-
pattanás, bőratka (mitteser) stb. Zslrosarcbórt, 
kezdése, s a legelhanyagoltabb arc rendbe-
hozása. Villanyvibrációs és kézzel való are-
massage párisi mód szerint. Hajfestés. Bériet-
rendszerü arcápolás. Dr. Jntassy József, 
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosá-
nak szépségápoló és szépséghibákat eltüntető 
ártalmatlannak bizonyult szereinek elármi-
sitása, u. m.: bőrápoló, börgyógyitó, és haj-
gyógyitó, szórvesztő készletek. Arckrémek, 
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték, 

hajszesz stb. 

F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt. 
(Wagner-palota.) TaletafM Í2-4» 

Állami kórházat Szegednek. 
— Deputáció a kormányhoz. — A 

polgármester nyilatkozata. — 

(Saját íudósitónktól.) Az uj kórház föl-
építésének legfőbb akadálya elejétől kezdve 
a pénzkérdés volt. Minden elkészült már : a 
tervek, a költségvetés, kijelölték a telket, a 
hova a 600 ágyas kórház épül, csak akkor 
került zátonyra az ügy, amikor a fedezet kér-
dése került szóba. A városnak egy millió 
korona áll rendelkezésére, minthogy azonban 
a kórház négy millióba kerül, a hiányzó há-
rom milliót államsegély utján remélte kiesz-
közölni a város. A válasz mindezideig késett, 
a reménykedés pedig lelohadt s utóbb már 
azon kezdte törni a fejét a tanács, honnan 
teremtse Ihát elő a hiányzó három milliót. 

Az uj kórház ügye most végre olyan 
fordulathoz jutott, amitől inkább remélni le-
het a kórház mielőbbi fölépülését, mintha ad-
dig várakozna a város, amig vagy kölcsön 
utján, vagy más módon találna esetleg fede-
zetet. Lázár György dr. polgármester lépé-
seket tett aziránt, hogy az uj kórházat ne a 
város, hanem az állam építse föl s egészé-
ben a kórház legyen állami jellegű. A ma dél-
előtt tartott tanácsülésen vetődött íölszinre 
ez az életrevaló gondolat, amelynek a meg-
valósításához tekintélyes hozzájárulást bizto-
sitana a város is. A Qedó-kert mellett a kór-
ház számára kijelölt telket a város ingyen en-
gedné át az államnak, továbbá hozzájárulna 
azzal az egymillióval is, amely már rendel-
kezésre áll, ingyen engedné át végül a Korb 
Flóris készítette terveket és költségvetést is. 
Eszerint az állam mindent készen kapna 
kézhez, csak a fölépítésről kellene gondos-
kodnia. 

Lázár György dr. polgármester ma nyi-
latkozatot adott ki, amelyben bejelenti, hogy 
a kormányhoz deputációt szándékozik ve-
zetni az állami kórház érdekében. A nyilat-
kozat igy hangzik: 

A kórház ügyén egyet fordítani aka-
rok. Nemcsak azért, mert Kovács József 
dr. ily irányú indítványt tett, minek foly-
tán a fölirat a belügyhez föl is ment, ha-
nem azért különösen, mert Kassa, tehát 
Felsőmagyarország időközben állami kór-
házat kapott. Alsómagyarországon állami 
közkórház tudtommal nincs, tehát ez or-
szágrészen legalább egy okvetlen fölállí-
tandó. Ennek pedig Szegeden kell lenni, 
mert az egyetemtől egyelőre úgyis el-
esünk. Eddig ugy áll a kórházügy, hogy a 
terveket elkészítettük, a miniszter által el-
fogadtattuk, 3 milliót megszavaztunk, 1 
milliót pedig az államtól kértünk. Most 
oda akarom terelni az ügyet, hogy építtes-
sék állami kórház, melyhez mi a Korb Fló-
rissal készitett tervekkel, telekkél és mint-
egy 1 millió koronával járulunk. Legutóbbi 
utam alkalmával ez ügyben tárgyalni akar-
tam Sándor János belügyminiszterrel, de 
a vasúti berendezések és a tüzérlaktanya 
ügye engem, a főispánok és a vidéki rend-
őrfőkapitányok pedig őt annyira lefoglal-
ták, hogy hozzá nem juthattam. Különben 
ez ügyben legközelebb a belügyminiszter, 
a népiskolák államosítása ügyében pedig 
Jankovich miniszterhez deputációt szándé-
kozom vezetni. 

• Az állami kórház Szegeden való fölállí-
tása mellett — amint a polgármester nyilat-
kozatából is kitűnik — sok argumentum szól. 
Ha Felsőmagyarország kapott állami kór-
házat, akkor kétszeresen rászorult erre Alsó-
magyarország, ahol egyetlen városnak sincs 
uj, modern nagykórháza s ahol a közegész-
ségügy sok tekintetben emiatt áll olyan bot-
rányosan rosszul. A polgármester kijelentet-

te a tanácsülésen, hogy sok reményt füz a 
kórház ügyének uj fordulatához és valószí-
nű, hogy a kormány nem fog elzárkózni az 
egész Délvidék egészségügyi érdekének ho-
norálása elől. 

H I R^E K. 
Megérkeztek a feministák. 

— A szerdai program. — 

(Saját tudósítónktól.) Kedden este egy 
érdekes kis csoport érkezett meg Szegedre, a 
legtöbb .idegen és nő, csak néhány férfi akadt 
inkább .kisérő kalauzuk A Budaipesten kon-
gresszusra összeült 'feministáik a Szegedre ér-
kezett. vendégeik. Ugyanis csoportok akadtak, 
kik tervbe vették, hogy beutazzák ezt a nekik 
keleti országot, tanulmányozzák s otthon, a 
.nyugati hazájukban, beszámolnak, m.it láttak. 
Egyik csapat Nagyváradra és onnan Szeged-
re jött s a szerdai napot a magyar alföldi 
metropolis tanulmányozására áldozzák. 

Ma este tizenegy óraikor érkezteik meg a 
feministák. A névsort mára közöltük s mind-
nyájan megjelentek' Aiz állomáson előkelő 
Ikis közönség várt az illusztris vendégekre, 
Gaál Endre dr. kulturtanócsos és Turcsányi 
Imre dr. .főorvos vezetésével. Az érkezők fá-
radtaik voltak s a Tisza-szállóba bajtattak, 
rövidesen nyugalomra .térteik, mivel szerdán 
kora reggeli kezdődik a program. 

Szerdán reggel .nyolc órakor gyülekezés 
lesz .a Tisza .nagytermében és ismerkedés után 
pontban félkilenc órakor Indulás Újszegedre 
a fogadó-bizottság tagjainak kalauzolása 
mellett. ' ' • .i 

A vendégek elsősorban az állami gyer-
mekmenhelyet tekintik meg, látogatást tesz-
nek az Árp ád-Otthon bon s tiz órakor .a Nap-
közi Otthont nézik meg. 

Az ujszegedi Népligetben végzett félórás 
séta után átjönnek a vendégek ismét Szeged-
re s megtekintik a városi muzeumot és a 
SomogyUkönyvtárat. Innen .a belvárosi isko-
lába meninék a kongresszus tagjai, hol az is-
kola .igazgatósága a kézimunka-kiallitást mu-
tatja ibe. 

Ezután jó órás gyalogséta és a város 
.egyéb nevezetességeinek megtekintése követ-
kezik. 

Tiznikét óra után automobilba és .magán-
ifogatokba ülnek a vendégek és félórás ikocsi-
sétát tesznék. 

Délután egy órakor a város díszebédet 
ad a feministák tiszteletére .a Kassában, Há-
rom órakor Kamarásra, onnan pedig Szabad-
kára, illetőleg Palicsra utaznak .a .kongresz-
szns tagjai. Kamaráson özvegy dr. Krausz 
Edénó látja uzsonnára vendégül a távozókat. 

Itt emiitjük meg, hogy a szegedi .gyer-
mekvédelmet tanulmányozó nagy kirándulást 
megelőzve,'egy bárom tagu kis társaság töl-
tötte (Szegeden a inai, ikeddi napot. Svédor-
szágból jött a három .tanárnő, Cederborg, 
Kronkhamm és Ström kisasszonyok, ihogy a 
szegedi népművészetet és tanyavilágot leg-
alább röptében megismerjék s (beszámoljanak 
róluk abban a műben, amely et a magyar .nép-
életről szándékoznák írni. A délelőtt a .nép-
rajzi muzeum gazdag gyűjteményének (tanul-
mányozásával te'lt el,- délután polgármeste-
rünktől lekötelező szívességgel rendelkezé-
sükre bocsátott városi fogaton a fel.sőtanya 
egyrészót járták be, mindenütt jegyzeteiket 
gyűjtve. A Kodakok is szorgalmasan dolgoz-
ták, 'S megörökítették különösen Tóth Pál 
minta-tanyáját, ahol a svéd1 vendégeket igazi 


