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állami kórházat kilátásba nem . helyezhet. 
Informálódtam az államsegély kérdésében is 
és azt az értesülést nyertem, bogy az u j kór-
ház épitési költségeihez egymillió kétszáz-
ezer korona állami hozzájárulás biztosítva 
van, amely összeget bárom év alatt fogja a 
miniszter folyósítani, de nem a legközelebbi 
három évben, hanem később. Hátra van még 
a Korb Flóris által készített kórháztervek 
jóváhagyása is, amely tervek ellen a minisz-
ter tudvalevőleg észrevételeket tett és csu-
pán elvben hagyta jóvá annak idején. A 
tervek sorsa is hamarosan eldől. 

MIT MOND A KÖZÖNSÉG? 
Az a levél, amit a -kórház -kérdésében a 

közönség köréből kaptunk teljes szövegében 
igy hangzik: 

A városi párt szózata hosszú év-ek óta 
az első erőteljes megnyilvánulása a polgár-
ság akaratának. Céltudatos követelés, mely 
formájában, hangjában -elüt. a sablonos indít-
ványtól. 

Kiérezhető belőle, hogy Szeged polgárai 
most már nem kérnék, hanem végre-valahá-
ra követelnek! És ez jól van igy. Éveken ke-
resztül a legnagyobb pénzbőség idejében: 
csupa ötlet, nap-nap után uj programpont, uj 
terv merült föl, de a kivitel-e e rengeteg ter-
veknek akkorára maradt, 'm-ikor pénz nem 
kapható. Évek lanyhasága, céltudatos mun-
ka hiánya boszulja 'meg magát. Közben a 
szegedi és fővárosi -lapok döngetik a város-
háza kapuját, sürgetik, támadják a tanácsot, 
hogy a szegedi botrányfészek — közkó-rház 
a nev-e — egy uj kórház építése által pusz-
tuljon. Nincs az a hét, hogy a kórház nyorno-. 
rnsága fel ne zavarná a lakosság türelmet, 
nincs az az évszak, hol e nagy város orvosi 
kara — -megfelelő járványkórház hiányában 
— csüggedve és tehetetlenül nem állna egy 
vörheny, kanyaró stb. járvánnyal szemben. 

V-égr-e talpra áll a polgárság, követeli az 
uj kórházat hangosan, de legyenek 'elké-
szülve a torony alatt: ma-holnap még sok-
kal hangosábban és radikálisabban! S ugyan-
akkor a pénzügyi tanácsos jobbat nem tud, 
mint a pótadó emelésének régi mumusával 
ijesztgetni. Kérem szeretettel a tanácsos 
urat: alig pár -hete — a mainál rosszabb 
pénzügyi helyzet m-öllett — épen a tanácsos 
ur ajánlotta, mint sürgős vállalatot, hogy a 
város építse a nagykörúti villamos közúti 
vasutat. Erre lett volna egy pár millió a pót-
adó emelése nélkül? Vagy -csak nem képzel-
te ezt lukrativ vállalatnak? 

Tehát csak következetesen! A kórház 3 
milliós kölcsönének fizetjük már évek óta az 
amortizációs (5 és -egynegyed százalékos.) 
részletét, tehát uj teher nem hárul a közön-
ségre. 

És ha a kölcsön valamivel drágább len-
ne, egy néhány ezer korona többlet nem in-
gathatja meg a többmilliós mérleget. Csak 
egy kis jóakaratot és őszinteséget kérünk! 

Azt olvassuk, hogy a 'kór-ház árviz óta 
nem volt oly jó, -mint most. 1876-ban — te-
hát- három évvel az árviz előtt épült a kór-
ház egy része, ma -ennek és az 1810-ben épült 
résznek egész földszintje hasznavehetetlen, 
árva, mennyezetek alátámasztva, hogy leg-
alább az emelétet használhassák; a főkapun 
bejárni tilos, mert életveszélyes; a kórház 
egy osztálya -magánházba kiihelyezve, lép-
csőházak, folyosók leizzadt vakolattól csu-
pasz falakkal, bűz, penészcscdés: ez a mos-
tani, olyan kiváló helyzet! 

Különben jól mondja a polgármesterünk: 
ha a közönség akarja, hát legyen; a város 
teljesiti; az 1 millió államsegélyre feltétle-
nül számithatunk. 

Igenis akarjuk és köszönettel vesszük a 
polgármester ur ebbeli nyilatkozatát és Ígé-
ret ét. • 

A tanácson múlik most csak, hogy 'a 
közóhajnak akadály-ókat, nehézségeket ne 
gördítsen útjába, hanem ellenkezőleg: sze-
retettel -és jóindulattal kezelje e kérdést. 

Szeged nagygyáíejiesztése. 
Elmondta: Nagy Gyula királyi főmérnök. 

Amidőn a -Magyar Mérnök- és Épitész-
Egyesülei szegedi osztálya megalakult, ki-
mondott programjának egyik (főpontja az 
volt, hogy élénk figyelemmel kíséri városunk 
miiszaki fejlődését és minden -egyes esetben 
•kész irányító eszmékkel és szakvélemény-
nyel szolgálni. — Kiváló kvalitású polgár-
mesterünk felfogta ezen kijelentés nagy 
horderejét és -felavatási ünnepségünkön el-
mondott üdvözlő beszédében -ezen közhasznú 
ajálkozást a város közönségének nevében 
örömmel elfogadta s kérte osztályunkat, 
hogy sok és nagy műszaki kérdések megoldá-
sa .előtt álló városunknak, e tekintetben min-
denkor segítségére legyünk. Minthogy a je-
len időben városunk fejlődési történetének 
egy fontos forduló pontjához érkezünk és 
mivel -ez idő szerint a megoldandó műszaki 
kérdések -egész halmazának sürgős kivitele 
előtt állunk; az általános pénzügyi viszonyok 
pedig már annyira javultak, hogy a legsür-
gősebb létesítményekre szükséges befektetési 
összegek ma már elég kedvezően megszerez-
hetők, időszerűnek találtam, hogy mindeze-
ket a kivitel sürgősségének szempontja sze-
rint sorrendbe szedve osztályunkban a sző-
nyegre hozzam, hogy a még szükséges meg-
vitatások és megbeszélések után azok 'kivite-
lének előmozdítására a városi hatóságoknak 
szakvéleménnyel szolgálhassunk. 

Közbeszúrva megjegyzem, hogy a foga-
dalmi templom építése körül beállott bonyo-
dalmak elkerülhetők lettek volna, ha e tárgy-
ban szakosztályunkhoz megkeresés intézte-
tik. 

Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy 
ezen óriási anyagot felölelő kérdéseknek, 
-csakis- azon részleteivel óhajtok foglalkozni, 
melyek a város kellő rendezésére, a bekövet-
kezendő 5—6 esztendőben okvetlen kivitel alá 
kell, hogy kerüljenek. 

Ezen vállalkozásom az ősi városom iránt 
érzett nágy szeretetem és büszkeséggel pá-
rosult rajongásomból kapott lüktető erőt. Mi-
előbb szeretném megvalósítva látni váro-
sunkban a szükségest, a szépet, a nagyot; 
illetve annak előmozditásálhoz, hacsak egy 
szemernyiivei is hozzájárulni. Megjegyzem 
azt is, hogy fejtegetéseimnek személyi éle 
nincs. Mert hisz minden elmaradottság 
vagy .rendszertelenség okait nem egyesek-

ben, hanem az eddigi viszonyokban, a min-
dent halogató vaskalapos rendszerben kell 
keresnünk. 

-Behatóbban vizsgálva városunk jelenle-
gi állapotát, arról győződünk meg, miszerint 
szépen fejlődő és rendezettnek látszó belvá-
rosunk mellett a külvárosrészek elhanyagol-
tak és rendezetlenek. — Egy nagy város lét-
fentartásához okvetlen szükséges berendezé-
sek .csak részben vannak meg és hegy a 30 
—30 -év óta húzódó legszükségesebb alkotá-
sok, rendezések kérdései még -mai napon is 
kétes megoldás előtt állanak. 

Ilyen, városunk helyes fejlődését akadá-
lyozó tényező a városi műszaki hivatal elég-
telensége, illetve kellő hatáskörnélkülisége 
és ebből eredő nehézkes működése. 

Azon ériási tömegű közel jövőben már 
okvetlen megoldandó műszaki feladatok fel-
tétlenül megkivánják, -hogy elsősorban a vá-
rosi műszaki hivatal haladéktalanul u j já 
szervezhessék. 

Az egész hivatal élére egy önálló hatás-
körrel biró műszaki tanácsnoki állás szerve-
zendő, mely állásra megfelelő illetmények-
kel egy országos tekintélyű, akarat és tett 
-erős városi mérnökkel lenne gondoskodva. A 
műszaki tanácsnok nemcsak az összes mű-
szaki és ezzel kapcsolatos ügyek vezetését, 
tervezését és kivitelét irányítaná és ellen-
őrizné, hanem mindenütt előadója, szakértő 
magyarázója, volna az emiitett ügyeknek. A 
kellő illetményt a rendes tanácsnoki (fizeté-
sen felül működési pótlék gimen lehetne ki-
egészíteni. 

•Az egyes osztályok vezetésére szintén a 
mostaninál jobb illetményekkel, kellő ta-

pasztalatokkal biró kiváló szakemberek élet-
hossziglani időtartamra volnának kiu-evexe® 
dők. — -Az ebből eredő látszólagos' több ki-
adás a városnak nem csak a sikeresebb, ta-
karékosabb építkezésekből, /hanem az ily ®® 
don többször nélkülözhető idegen szakértők 
megtakaritható díjazásaiból rövid időn bel® 
bőven megtérülne. 

Ismételten értekezésem keretéhen részle-
tezni óhajtom mindazokat az elodázhatatlan 
műszaki kérdéseket, melyeket az ekként ujja 
szervezett műszaki hivatal segélyével a ha-
tóságnak teljes buzgalma mellett a bekövet-
kezendő 5 esztendő alatt, tehát 1919. év ta-
vaszáig az árvízkatasztrófa 40 éves forduló-
jáig végre kell hajtani; nemcsak 'azért, 
hogy ezzel már a türelmetlenség legnagy-obl) 
fokán levő kivánalmakuak elég tétessék, ha-
nem azért is, hogy akkor nagyobb ünnepsé-
gek keretében az egész világnak büszkén he; 
mutathassuk, hogy (Szeged város polgárai 
előtt nem hiába hangzott el a királyi 
„Szeged szebb lesz, mint volt," 

A számtalan kívánatos, szükséges léte-
sítmények közül legsürgősebbnek tartom el; 
sőserban az .általános csatornázás, külvárosi 
vízvezeték és a nagy közkórikáz létesítését. — 
Természetesen most már kötelezőnek tartóin 
a tüzérlaktanya és a köztisztasági telep mi-
előbbi kiépítését is. 

I. Mindenek előtt tehát megkezdendő 0 

város általános csatorna hálózatának kiépí-
tése. 

30 éves huzavona és rendszertelensége* 
után ma már ennek felsőbb bírálattal és el-
fogadott tervezete részletkidolgozásban '-s 

megvan. — Igy még az 1914. évben feltétle-
nül kiópités alá kell venni a két főgyűjtő csa-
tornát és a kiömlőt, illetve szivattyútelepe' 
mintegy 1.5 millió korona költséggel. — A® 
elhelyezésre való vonatkozást a feltöltési 
kérdéssel (kapcsolatosan fogom érinteni. 

-1915. évben a mult évi munkák folyta-
tása és befejezése s mindama meglévő hasz-
nálható állapotban lévő csatornák bekapcso-
lása történnék meg, melyek az uj fő csator-
nával közvetlen összeköthetők volnának. 
Megkezdetnék kellő sorrendben mindama 
belvárosi és külvárosi mellékcsatornák ki® 
pitése is, melyek a már eddig teljesen re® 
dezett utcákban létesítendők lesznek. Ez év-1 

költség mintegy 2.5 millió koronát tenne ki-
Természetesen a csatornák -bekapcsolásával 
egyidejűleg a csatornahálózat üzembe vétet-
nék. — 1916. évben létesülnének rendezett-
ség és forgalom szempontjából sorba vett 
utcák gyűjtőcsatornái; beleértve természete-
sen azokat is, melyekben az ugyanazon 
ben már felállított külvárosi vízvezeték 
lózata kiterjesztetett. Ez óv-i költség 1.5 mi'' 
lió koronára tehető. 

(Folytatása következik.) 
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