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Város (melyik -részé-ben építik föl, ez; attól 
függ, mennyi tan-uló jár majd -oda Felsővá-
rc-sróíl, Alsóvárosról -és Rókusiról. Amelyik 
városrészből a legtöbben jelentkeznek, min-
den valószínűség szerint ott építik föl a har-
madik polgári iskolát. 

A telek-kérdés is szóba került -ezután-. 
Bokor Pál: helyiéífies-po-lgármesf-er, Turóczy 
Mihály dr. tiszti főügyész, Taschler -Endre 
főjegyző soka-Uották a leiratban -emiitett két-
ezer négyszögöl területet. 

Azzal érvelt, bo-gy Szegeden a legna-
gyobb iskoláikat is jóval kisebb területen, épí-
tették idáig. Gaál: Endre er-r-e azt válaszolta, 
hogy a harmadik polgári iskola teijiesen- mo-
dern, rendszer szerint fog épülni, -azért kell 
a kétezer négyszögöl. Lesz ott futball- és jég-
pálya is, a nyugati iskolák mintájára, az-
után hatalmas, tornaterem -és játszótérség. 
Beát a városban ilyen -óriási telek — köz-el 
két hold — -egy tagban nincs, arról- 't-eihált- Szó 
sem- lehet — mondotta -az -előadó- — Iho-gy -a 
belvárosban épüljön az uj iskola. A tanács-
kozás során -négy hely került -kombinációba: 
Újszeged, Felsővár-oson a G-edó-kiert -m-el,lett 
levő terület, Alsó-városon valamelyik tér és 
a -Kálvária-térnek egy része. Hogy hol épül-
jön, az uj tanintézet, erről majd akik-or dönt 
véglegesen a -tanács, ha a -tan-felügyelő ren-
delkezésére bocsátja a kélrt adatokat. 

Miről tárgyal 
a két külügyminiszter? 
— A balkáni kérdések. — 

(Saját tudósít ónktól.) Abbáziában- azt 

hitték,, hogy Berchtold -gróf és San Giuliano 

tárgyalása szerdán bevégződik. Ez a (fölte-

vés azonban nem bizonyult igaznak. A tár-

gyalás még legalább három napig fog tarta-

ni. A két külügyminiszter tisztán és kizáróan 

a balkáni kérdésekkel foglalkozik, elsősorban 

az albán-kérdéssel. Szombaton félhivatalos 

kommünikét a-d.-n.alk ki a tárgyalásról. 

Egy előkelő állású személyiség, a,ki- nem 

akarja im-eg,nevezni -magát, néhány fcözlésit-

tett a Neue Freie Presse-nek, amelyek, bár 

egészben véve általánoss,ágban- s-zólanak, vi-

lágosan mutatják, hogy a tárgyalás simán 

folyik, minden zavaró momentum nélkül, 

A bécsi1 lap forrása elsősorban teljesen 

alaptalannak mondta azt a francia forrásból 

szánmazó hir-t, -ho-gy Ausztiri-a és -Magyaror-

szág igényt támaszt Ad-alia kisázsiai gazda-

sági terület-éne. Kijelentette továbbá az -elő-

kelő személyiség, hogy Ausztriának Olasz-

országgal szemben követett politikája vilá-

gos. és becsületes. Az olasz sajtó természete-

sen- most is, mikor íontosabb kérdéseiket kell 

eldönteni, a -régi-, fájdalmas kérdésekkel- ho-

zakodik elő, amelyek a szomszéd monar-

chia olasz határtartományaiban megoldásuk-

ra vár-na-k. 

— Nem tagadhatom — mondotta az elő-

kelő férfiú — hogy demokratikusan -kormány-

zott ország közvéleménye olyan- -momentum, 

amellyel -egy -olasz államférfiunák számolnia 

kell. Helyt -nem álló -azonban- az a föltevés, 

hogy Olaszország politikai életét Ausztria -és 

Magyarország belső -politikai- ügyeinek ked-

vezőbb vagy kevésbé kedvező -állása szerint 

ren-d-ezné be. 

Az- előkelő forrás 'végül a következőket 

mondotta: 

— Meg vagyok különben győződve, hogy 

bizonyos kérdések lassankint kedvezőbben 

fognak alakulni és hogy a szövetség előbb-

utóbb minden irányban megtermi a maga 

gyümölcsét. Balgaság volna, 'h-a a szövetség-

re való hivatkozással — a-melyet elsősorban 

Saját, javunkra kötöttünk — illetéktelenül1 be 

akarnánk -avatkozni szomszédunk béls-ő poli-

tikájába. Ezzel a létező ellentéteket c-sa-k ki-

élesi-t-einők és a szövetséget lazítanák, ame-

lyen Európa békéj-e nyugszik. 
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Az uj kórház felé. 
— Bizottság a régi kórházban. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közönsé-

gének nagy harca, -melyei) a humanizmus je-

gyében, a modern igényeknek megfelelő uj 

kórház létesítése érdekében kezdett meg, a 

megoldás, felé közeledik. M-in-d jobban beiga-

zolódik a közvélemény által rég nyflvánt-ar-

to-tt az a köztudat, hogy a jelenlegi kórház 

további fentartása -erkölcsi lehetetlenség, 

mert -egy kórháznak nem tehet célja, ih-o-gy 

olyan- helyiségeket -nyújtson gyógyulást ke-

reső betegeknek, amilyenekből még ,az egész-

séges -embereiket is ki kellene telepíteni. 

A városi- tan-ács bizottságot küldött ki ,a 

régi kórház hiányainak megállapítására és ez 

a bizottság most már hivatalosan, aktasze-

rü-en -leszögezte a szomorú tényeket. -Alább 

-közöljük ,a jegyzőkönyvbe foglalt, végtele-

nül -sivár eredményeket, mélyek közül -csak 

aZt- a -tényt -találjuk különösen- ki emelendő-

nek, hogy a bizottság negyvenhárom ágy-

nak az elhelyezését találta tűrhetetlennek, 

tehát negyvenhárom olyan beteg van ma a 

kórházban elhelyezve, akiknek érdekében 

a halaszthatatlan- initéZk-ed-és és 'változtatás 

elk-e-r ülhetetlenül szüks-é ges. 

De megamli'tendőnek találjuk -azt a kö-

rülményt 'is, hogy a bizottság nem f-ordit-ott 

elég gondok' az elmebeteg-osztályra, .melynek 

állapota minden kritikán- a-tuil- marad-. A lelki 

betegek még -csak nem is normális, 'hanem 

annál sokkal gondosabb elhelyezést igényel-

nek, semmi iképen sem engedhető 'tehát meg, 

hegy ez az osztály mai .állapotában tovább 

is íentartas-sék. Az uj kórház a -legjobb eset-

ben 'másfél év muílva nyilhat m-eg; addig 

semmi akadálya nincsen- annak, Ihogy aZ -el-

mebeteg-osztály ibérépület-ben helyeztessék -el, 

m-ert -mostani állapotát egy napig s-e lenne 

szabad eltűrni. 

A bizottság szemléjéről egyébként aláb-

bi tudósitásumk számol be: 

A kórházi szemléhez kiküldött bizottság 
tagjai voltak Somogyi Szilveszter dr. főka-
pitány elnö'klésével Gaál En-d-re dir s Ko-
ezor János tanácsosok, Faragó Ödön dr. 
tiszti főorvos, Boross József dr. kórházi 
igazgató-főorvos, Polczner Erős városi rnéír-
nök, Balassa Ármin dr. Pásztor József tör-
vényhatósági bizottsági tagok, akikhez, a 
szemle során' Machánszky László dr., 
Hacker Antal dr. és Feuer József dr. orvo-

Abbáziából jelentik: A -tengeri kirándu-

lás, amelyet! Berchtold gróf és San Giuliano 

márki a Tátra torpedónaszádon -Lusszinba 

tenni- akartak, a kedvezőtlen idő miatt el-

marad. A két miniszter tiszteletére Haas-

Teichen báróné teát adott. Berchtold gróf 

Schmidl-Zabierov báró kerüll-eti kapitánynál 

látogatást (tett. San Giuliano márki -és a többi 

•diplomata névjegyét adta le a kerületi ka-

pitánynál. A két .miniszter tiszteletére a f-ür-

dővezetős-ég ünnepi hangversenyt rendez, a 

mely-re a miniszterek megigérték megjelené-

süket. 

sok csatlakoztak. A -szemléről szóló jegyző-
könyvet Papp Menyhért -dr. rendőrtiszt ve-
zette. 

A bizottság a főorvos kalauzolásával, vé-
gigjárta -és tüzetesen megtekintette -előbb a 
közikórház összes helyiségeit, azután a volt 
Gráf-féle házban- elhelyezett gyermekkórhá-
za.-. A szemle eredményét a séta sorrend-
jében a következőkben foglaljuk össze annak 
előrebocsátásával, hogv a kórháznak azok a 
helyiségei sé feleinek meg a szokásos kívá-
nalmaknak, amelyeket az- itteni viszonyok 
'között megfelelőeknek kell elfogadnunk. 

A sebészeti- osztályon -nincsen, a bete-
geknek várakozó helyiségük, ugy, hogy ha 
egy betegnek -a műtőterem előtt- várakoznia 
kell, ami-g a -másik beteget kihozzák, a nyi-
tott folyosón kénytelen tartózkodnia. Az 
igazgató-főorvos egyébként kijelentette mun-
katársunk előtt-, hogy a sebészeti osztály -sem 
elégifi ki az igényeket. A tálalás mindig a 
folyosón, történik, amelynek következtében a 
betegek télen- oagy-on- gyakran hideg ételt 
kapnak. -Nincsen továbbá előszobája a rönt-
gen-szobának, amely különben se felel meg 
az -orvosi köv-etelményéknek. -

A diiftériá-s betegek kórszobája a többi 
kórterem folyosóján van elhelyezve, holott 
az ilyen ragályos természetű betegek kór-
termének egészen, külön kellene lenni. A 
tüdőbetegek egyik kórterme csupa penész-
szag s egy ilyen, kis szobában- például tiz 
ágy van,, holott rendes körülmények között 
csak -ötnek szabadna lenni. A padozdt is kor-
hadt. Ezt a helyiséget a ikit-el-epifésre vég-
kép megérettnek találta. 

Az -egyik ápolónői szoba alá van tá-
masztva. Ez alatt vo-n-ul el a imár január ti-
zenötödikén, kitelepített osztályok egyik ré-
sze, ahol most a nedves, -elképzelhetetlenül 
rossz levegőjű helyiségekben, szolgák lak-
nak. E helyiségek egyikében- lakott a gond-
nok is, itt kapott gümőkóros mirigylobot az 
egyik leánya, aki most a kórház betegei kö-
zött fekszik. A gondnok régi lakása most a 
fűtőé, aki ebben a rossz odúban három kis 
gyermekkel lakik. 

Teljesen alkalmatlan még arra is, hogy 
egészséges emberek lakják, a föld-szint két 
.kórterme, amelyek egyikében tizenhat, -má-
sikában tizenhét ágy van. Ezeknek a szo-
báknak a környékén különösen nedves, min-
denütt a folyosó, ma-gulk a szobák (nehezen 
szellőzt-ethetők, A tiszti főorvos véleménye 
után ,a bizottság i-s azt javasolja a tanácsnak, 
hogy ezt a két kórtermet is  ]telepittesse ki. 

A gümőkóros sebészeti osztály kór ter-
meiben szintén sok az ágy, nincsen kellő szel-
lőzés és ami csaknem az egész -kórházban 
egyike a legnagyobb képtelenségeknek, a 
betegvizsgálat és a kezelés végrehajtására 
nincsenek helyiségek. Egyike a legszomo-
rúbb osztályoknak az elmebeteg-osrtály, a 
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