
AZ UJ KORHÁZ. 

(Saját tudósítónktól.) Az uj kórház 
tarveinek tárgyalására kiküldött bizottság 
Pénteken délelőtt ismét összeült, hogy ez-
úttal Korb Flórissal, a tervek 'készítőjével 
®?yütt állapítsa meg azokat a megtakarí-
tásokat, amelyek a tervek redukálásával 
kérhetők volnának. A bizottságnak ezen 
a z ülésén sem tisztázódott még ugyan, 
u°gy pénzben kifejezve mennyit lehet spó-
r°lni az egyes épületrészek kisebbi'tésé-
v.el> vagy egyszerűsítésével, de Korb Fló-
üs felvilágosításai nyomán most már sok-
tó1 határozottabban alakult ki a bizottság 
Vetaménye a r ró l , hogy mit lehet elhagyni 
? érvekből a betegek érdekeinek veszé-
lyeztetése nélkül és mit nem. Általában a 
^ h á z n a k azok az épülettömbjei, amelyék 

taegápolási célra szolgálnak, megmarad-
nak eredeti nagyságukban. Ami redukálás 
tervekben keresztülvihető, az leginkább a 
jjtódasági épületeket érinti, például az iro^ 
dakat koncentrálni fogják, a külön épüllet-

e n tervezett kapuslakást a betegfölvételi 
^Villonban helyezik el, a kazánházat ki-
ebbre szabják, a kórházi viztorony diszi-
ését egyszerűsítik, aminthogy a bizottság 
kórház ornamentikus részét egyszerűsít-

e n i kivánja. Ehez készséggel hozzájárult 
Korb Flóris is, hangoztatván, hogy ezek 

tervek különben is vázlattervek csupán-, 
h e l y e k e n tetszése szerint vál toztathat a 

közönsége. Korb Flóris azonban a 
nagyobb megtakarítást a telek csator-

násának és feltöltésének helyes megol-
fsától várja. 
, Mindezek vajúdó kérdések még, de 

szögezhetjük, hogy az uj kórház ügye a 
j zo t t ság mai ülésével nagy lépéssel jutott 
többre. Korb Flóris kijelentette, hogy há-

m-négy hét múlva már a város rendel-
sok -6 b o c s á t h a t Í a a k i v á n l t változtatá-
utá s z á m ' s z e r ü adatait is ugy, hogy ezek 
u n a város m á r abban a helyzetben lesz, 
f(j o juniusi közgyűlésen érdemleges ha-

jzatot is hozhat. Mindenesetre kiváma-
h ° g y ezek a tárgyalások, amdlyök 

befe 6 b e ' y e s mederbe kerültek, rövidesen 
^fe jeződjenek és az uj kórház ügyét most 
V j f r c s a k az építés megkezdésével kelljen 

j e g e s e n levenni a napirendről. 

Az ülést Bokor Pál helyettes polgármes-
ter nyitotta meg. Üdvözölte Korb Flórist, 
majd fölkérte Gaál Endre dr. előadót a bi-
zottság tegnapi ülésén hozott határozatának 
ismertetésére. 

Mielőtt azonban a bizottság a részletek 
tárgyalásába belement volna, Korb Flóris 
szólásra kért engedélyt az elnöktől: 

(Korb a terveiről.) 
lA részletek megvitatása előtt — inon 

dotta, — általánosságban kivánom megjelöl-
ni a takarékosságnál figyelembe veendő főbb 
irányelveket. Természetesnek tartom, hogy 
nemcsak a mai szűkös viszonyokra való te-
kintettel, de .a közvagyon érdekében is szük-
séges takarékoskodás ós én a magam részé-
ről ,is minden eszközzel r a j t a leszek, hogy 
takarékoskodjunk, de csak addig a határig, 
ameddig .az intézmény jóságának rovására 
nem esik. Sőt azt is megígérhetem, hogy az 
ón részemről a város közönsége nemcsak az 
általános megoldásnál találkozik a legna-
gyobb készséggel a takarékosságot illetőleg, 
hanem a kivitelnél is. Én leszek az első, aki 
megtakarítok minden megtakarithatót, ter-
mészetesen mint már mondottam, csak ugy, 
ha az intézmény jósága ezzel csorbát nem 
szenved. Ilyen, nagyobb szempontból az ón 
költségvetésemben takarékoskodni lelhet, még 
pedig nagy összegben, mert én a költsógve 
tést ós a terveket mindig a maximális mó 
retekig szoktam elkészíteni. Ez ugyanis sok 
kai jobb módszer, mintha egy müépitő olcsó 
sággal akar brillírozni ós a végén kiderül, 
hogy pa villonról-pavillonra, tételről-tételre 
kénytelen meghazudtolni önmagát. 

— Én az egyik nagy differenciát a kór 
ház csatornázásánál .látom, amellyel össze-
függ az építkezés alapozása ós a teleik és a 
környék nagymérvű feltöltése .is. íA csator-
názásnál helyes megoldással föltétlenül na-
gyobb megtakarítás érhető el. (Hasonlókép 
pen a feltöltésnél .is, mert azt hiszem, telje-
sen elegendő, ka az építkezést a természetes 
nivómagasságon kezdjük. iA kórház szenny-
vizének ós csapadékvizének a levezetése kü-
lnöválasztandó. ,A csapadékvíz minden külön 
procedúra nélkül levezethető a csatornába, 
mig a szennyvíz egyszerű átemeléssel a 
szennyvízgyűjtő csatornába. 

— Az alapozásnál alkalmazkodni lehet a 
speciálisan szegedi viszonyokhoz. A szegedi 
homokos talaj erre a célra nem a legmeg-
felelőbb ugyan, de az épület fundamentumát 
a szegedi mérnökség által használt úgyneve-
zett szegedi betonból lehet elkészíteni. A ka-
zánház méretei is csökkenthetők, hasonlóké-
pen a belőle kiágazó vezetékeké is, mert nem 
kell okvetlenül fölösleges mennyiségű gőzt 
termelni, csak annyit, amennyi épen szük-
séges. 

— Ami már most a gyógyszertárat il-
leti, hogy az a város .házi kezelésében le-
gyen vagy sem, ón ebben a kérdésben is szí-

vesen hozzájárulok a város akaratához, de 
megfontolandó a dolog, mert sok praktikus 
érv szól — az én tapasztalatom szerint is — 
a gyógyszertár házi kezelésben való fölállí-
tása mellett. Kolozsvárott is, álaol legutóbb 
építettem ilyet, azt tapasztalták, hogy a 
gyógyszerek ilyen utón való beszerzése sok-
kal olcsóbb. 

— A belgyógyászati és a sebészeti pavU-
lon épületének kisebbítésébe én nem szólok 
bele, ezt döntsék el az orvos urak. Csak azt 
a megjegyzést ifiüzöm ehez a kérdésihez, hogy 
megfontólandó, hogy az a megtakarítás, a 
mely a belgyógyászati és sebészeti betege.^ 
egy pav.illonb.an való elhelyezéséből szár-
mazik, elfogadható-e? Én a magam részéről 
legalább nem tartom elfogadhatónak. 

•— A mansard-tetők kifogásolását sehogy-
sem tudom megérteni. Ezeknek ,a megter-
vezésénél engem semmiféle architektónik us 

, szándék vagy szilhuette-kidomborításra 'való 
törekvés nem vezérelt, hanem pusztán az a 
szempont, hogy a mansard-iemelet olcsóbb, 
mint külön rendes emelet és a mansard, vé-
leményem szerint, a betegápolás szempont-
jából másodrendű kérdés, mert pusztán ápo-
lónői lakások, továbbá raktárak céljaira szol-
gál. Ha azonban»a város ugy kivánja, ter-
vezhetek a mansard helyett rendes emeletet 
is. 

Én a kórházban egy nagyon szép ós 
drága víztornyot is terveztem a kazánház 
kéményével kombinálva. A takarékosság 
szempontjából azonban én ezt félve említem, 
mert őszintén szólva: nem bizom a városi 
piztoronyban és vízműben és ezért tartottam 
szükségesnek azt, hogy a kórházi vízszolgál-
tatás ezektől teljesen független legyen. (He-
lyeslés.) Léhet azonban a kórházi viztorony 
egyszerűbb is és eTre törekedni is fogok a 
részlettervek kidolgozásánál. 

— H a fölvételi épület dimenzióját nagy-
nak találja a bizottság, részemről nem lesz 
semmi akadálya, hogy ennek a méreteit is 
csökkentsük. Általában megjegyezni kivá-
nom, hogy a kórház kiviteli munkálatai ko-
rántsem ezeknek a terveknek az alapján fo-
ganatos itta tik, ezeket én csak azért késeitet-
tem el, hogy a város közönsége lássa, mit 
akar építeni. A kivitel a pallértervek szerint 
fog megtörténni, de ezeket már a bizottság 
óhajtásainak fi gyei embe vételé vél fogam el-
készíteni s azért jöttem Szegedre, hogy köz-
vetlenül tudjam meg, miféle változtatásokat 
akar a város közönsége. 

— Mielőtt azonban tovább mennénk, egy 
ajánlatot terjesztek a bizottság elé. Szeret-
ném ugyanis, ha a város közönségének bá-
zisa lenne annak megítélésére, hogy a kórház 
fölépítése tiulaj donképen mennyibe is fog ke-
rülni? (Ezt pedig csak akkor tudhatjuk meg, 
ha vállalati költségvetésünk .is lesz. Én tehát 
azt javasolnám, ima ki a város hatósága prö-
ba-árlejtést, akkor legalább tisztán állna előt-
tünk, 'hol és mennyi megtakarítást lelhet el-
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