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Tüdőtész-szanatorium feláliitásáról tárgyalnak 
a Munkásbiztositő Pénztárban. 

(Saját tudósitónktól.) A Szegedi Muu-
kásbiziositő Péatetár igazgatósága a héten 
fontos tanácskozást tartott, amelyen egy 
Szegeden felállítandó tii-dővész-szanatórium 
dolgával foglalkozott. Az országos ipénztár 
ugyanis három és fél millió koronát kapott 
a kormánytól a tüdővész elleni küzdelem 
céljaira. A pénztár ezt az összeget az ország 
különböző részeiben felállítandó tüdővész-
szanatórium építési költségeire akarja fordí-
tani. Dr. Holló Jenő, a szegedi pénztár he-
lyettes-igazgatója már tárgyalt ebben az 
ügyben Budapesten. Az országos pénztár 
vezetősége rokonszenvez a szegedi szana-
tórium eszméjével, ami egyáltalán nem 
meglepő, hiszen Szegednek a többi között az 
a szomorú nevezetesség is kijutott, ihogy 
olyan vidék gócpontjában fekszik, amely 
legjobban van megfertőzve a tüdővésztől. 

A tüdővész-szanatórium az eddigi ter-
vek szerint Szeged-Királyhalmon épülne. 
Kétszáz ágyasnak tervezik, építésére és be-
rendezésére hozzávetőleges számítás szerint 
két millió korona kellene. Az országos pénz-
tár vezetősége állítólag hajlandó 7—800.000 
koronát erre a célra a jelzett összegből ren-
delkezésre bocsájtani, amivel szemben az a 
kikötése van. hogy a szanatórium a pénz-
tár kezelésében maradjon. A szegedd igaz-
gatóság egy millió koronát kér az országos 
pénztártól, amelyhez csatolni tudna nyom-
ban 125.000 koronát. Ezt az Összeget a 
pénztár a tiidővész elleni küzdelemre gyűj-
tötte össze. 

Ha tehát a központtól egy millió koro-
nát kapnának is, még mindig gondoskodni 
kell .900.000 koronáról, ha a 200 ágyas sza-

natóriumhoz ragaszkodnak. A szegedi pénz-
tár igazgatósága szerint a szanatórium négy 
megye: Csongrád, Csanád, Torontál és 
Báesinegye területét vonná be érdekkörébe 
és működésébe. Az eddigi tervek szerint te-
hát a hiányzó tekintélyes összeget ugy hoz-
nák össze, hogy a z építési költségekhez hoz-
zájárulnának: a négy megyei törvényható-
ság, az ezen a területen levő városi törvény-
hatóságok. a munkásblztositó pénztárak és 
az egész társadalom. Természetesen szá-
mítanak arra, hogy Szeged törvényihatósági 
bizottsága is jelentékeny összeggel járul az 
építési költségeikhez. 

Föltétlenül megvalósul tmos„t már rövi-
desen a dispanzér intézménye. Dr. Wolff 
Ferenc, tiszti főorvos jelentékeny összeget, 
mintegy 80.000 koronát gyűjtött össze erre 
a célra társadalmi uton. Az még nincs el-
döntve, hogy egy dispanzér létesitéiön-e, 
ahol több orvos teljesítene szolgálatot, vagy 
pedig decentralizálják ezt az intézményt és 
a város különböző részeiben összesen né-
gyöt létesítsenek, örvendetes minden esetre, 
ihogy komoly és értékes intézményt akar-
nak aiklctni, a jnely azon kívül, hogy orvosi 
tanáccsal látja el a bejáró betegeket, fel is 
kutatja őket. A dispanzér emberei a kerüle-
tekre oszlott várost be fogják járni, a lakás-
viszonyokról -pontos tájékozódást és adato-
ka t szereznek. Ez az a nyag alapja lehet 
annak a mozgalomnak, amelynek szintén 
nem szabad most már soká késni és amely-
nek célja, hogy cgéáziséges tokáshoz juttas-
sa azokat, akik — jobb hijján — nem lehet 
kilakoltatni y nedves, bűzös és szűk odúkból. 

Jtfegkezdődőft J/feinx Wa/ier kihallgatása. 
(Saját ihdósltónktóU Meinx Walter | 

élelmezési főhadnagy és társai nagy vesz- | 
tegetési blinügyében szerdán befejezték a 
vádirat felolvasását', amely tudvalevőleg 
négyszáz oldalra terjedt és amelynek föl-
olvasása egy egész hetet vett igénybe. A 
vádirat felolvasása után két napos szünet 
következett és pénteken sor került Meinx 
Walter kihallgatására. Ez a kihallgatás hosz-
szabb időt fog igénybe venni. A tárgyalás 
naponkint reggel nyolc órakor kezdődik és 
déli 12 órakor zárul. Ha bármi akadály 
késlelteti a tárgyalás megnyitását, délután is 
folytatják a tárgyalást. 

Szeged közönsége eddig még nem mu-
tatott nagyobb érdeklődést a nagyszabású 
bűnügy iránt. A törvényszék esküdtszéki 
terme, ahol a hadosztálybiróság a tárgyalást 
megtartja, csaknem kong az ürességtől. Leg-
feljebb az ügyvédek érdeklődnek, de azok is 
lanyhán. Mintha már senkit sem érdekeiné-
nek Szegeden a hadseregszállitási bűnügyéé, 
amelyek pedig annakidején lázba ejtették az 
egész várost. 

Pénteken délelőtt fél 11 órakor nyitotta 
meg fíalihár ezredes, a tárgyalás elnöke a 
folytatólagos tárgyalást. Megkezdődött a 
Meinx Walter kihallgatása, amelv egyben 
legelső szenzációja ennek a hatalmas tárgya-
lásnak. Meinx ugyanis visszavonta a nyomó, 
zds és vizsgálat során tett beismerő vallomá-
sát és kijelentette, hogy azokat csak a nyo-
mozó államrendőrségi detektívek erőszakos-
kodására tette. A beismerő vallomásokat 

kicsikarták belőle a nyomozó közegek. Azt, 
hogy ajándékokat elfogadott, beismerte most 
is. de minden más vádpontot energikusan 
tagad. 

A vádlottak nem lehetnek benn egymás 
kihallgatásának ideje alatt, a folyosón vár-
ják, mikor kerül rájuk a sor, vagy mikor lesz 
szükség arra, hogy szembesítésre berendel-
jék őket. Stössinger Renno főhadnagy, a tár-
gyalás vezetője legelőbb Is azt a kérdést 
teszi föl Meinx Walternek. az elsőrendű vád-
lottnak, hogy bűnösnek érzi-e magát a meg-
vesztegetés, hivatalos hatalommal \ijó visz-
szaétés, csalás és sikkasztás vádjában, ame-
lyekkel az ügyész vádirata vádolja? -Emelt 
hangon felel a kérdésre Meinx Walter : 

— Csdk ajándékok elfogad dóában va-
gyok bűnös, másban nem érzem magam bű-
nösnek. 

A tárgyalásvezető hadbíró ezután k ö -
zölte vele, hogy elsősorban a Böhm Sándor-
ra! kapcsolatos ügyeit fogják tárgyalni. —• 
Meinx az elnök engedélyére elmondja ez-
után, hogy hol volt és nf.t csinált azelőtt, 
mielőtt Szegedre került. 1914 fuliusában he-
lyezték át Aradról Szegedre. Július 28-án, 
a mozgósítás első napján Temesvárott kel-
lett jelentkeznie, ahol közölték vele, hogy 
megbízták a szegedi élelmezési raktár veze-
tésével. Ekkor még nem is gyanította, hogy 
önálló hatáskörrel fog Szegeden rendelkez-
ni. Mikor aztán elfoglalta lí'vatalát. elődje 
elmondott!, hogy ha felvilágosításra, vagy 
útbaigazításra van szüksége, csak teljes bi-

zalommal forduljon Böhm Sándor szegedi 
gabonakereskedőhöz, aki szívesen megadja 
neki a beszerzési forrásokat. Miután telje-
sen ismeretlen volt Szegeden, kénytelen volt 
mihamar Böhm Sándorhoz fordulni, Ugyanis 
csakhamar 67 vaggon élelmiszert kellett út-
nak indítani, bár a raktárban nem volt csak 
két vaggon. Ezekből az egyik liszt volt. Mi-
kor Böbmíhöz fordult, az rendkívül szolgá-
latkészen állott rendelkezésére. Nvamban 
beszerezte mindig mindazt, ami- kelleti. 

A tárgyalásvezető hadbíró főhadnagy 
itt félbeszakította az elbeszélést: 

— ö n a vizsgálat során egészen más-
képpen vallott Böbmről. 

— Amit akkor én a különféle vádakra 
mondottam. — felelte -Meinx Walter — nem 
telel meg a valóságnak. A szállítóik elleni 
vallomásra kényszeritett lovag tíialoszkur-
szky államrendőrség! detektív. Csati ez a 
kényszerítés birt rá az igazsaggai ellenkező 
vallomás megtételére. A -lovag engem négys 
szemközt vallatott. Azt Ígérte, három nap 
alatt megszabadulok, ha le hetei tehné teszem 
a zsidókat. Testben, lélekben ímeg voltam 
törve. Valahányszor olyat mondtam, ami a 
detektiveknek nem tetszett, rám förmedtek, 
hogy hazudok. Inkább rájuk hagytam min-
dent és kénytelen voltam ellenük vallani a 
szállítóknak. 

A tárgyalásvezető arra a kérdésére, 
hogy nem gonüolta-e meg, milyen bum kö-
vet el vele, ha ártatlanul vádol embereket, 

. igy válaszolt Meinx Walter: 
— Akkor én nem voltam ura akaratom-

nak, nem tudtam gondolkozni. 
— De a vizsgálóbíró előtt Ls mást val-

lott, mint most, — szélt közbe a tárgyalás-
vezető. > .. \ .. . ,». 

— Mindig jelen volt a kihallgatásnál 
Biaioszkurszky is, Ha ímeg akartain -mon-
dani az igazat, rám szólt, hogv neki mást 
vallottam. Igy emlékeztetett folytonosan. 
Inkább ráhagytam iehát ott is mindent. Az-
tán igy hagytam a vallomásomat, meg vol-
tam » nagyon törve, nem bántam, akármi 
lesz is. -- .. ."üutijtf 

Ezután elmondta, hogy ajándékokat ka-
pott Böhmtől, azonban azt sehol, soha, sen-
kinek nem mondta, hogy szövátkezett volna 
vele a kincstár megkárosítására. 

Délben 12 órakor a tárgyalás folytatá-
sát délután fél négy órára halasztotta a had-
bíróság. A délutáni tárgyaláson Meinx Wal-
ter részletezte azokat, amiket délelőtt el-
mondott a nyomozás során tett vallomásá-
ról. ismételten hangsúlyozta, hogy nem érzi 
magát bűnösnek és ecsetelte, hogv miiyen 
nehézségedbe ütközött neki. az idegennek az 
élelmiszerek beszerzése. Ezeken a nehéz-
ségeken mindig Böhm Sándor segítette át. 

Délután öt órakor a tárgyalás folytatá-
sát szombaton reggel nyolc órára halasz-
tották. 
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Tizenegy milliárdos hadihite! 
az Uniónak. 

Rotterdam, szeptember 28: A •Reuter-
ügynökség jelenti Washingtonból: Wclson 
tegnap irta alá azt a törvényt, amely tizen-, 
egy milliárd dollárt engedélyez a hadihite-
lekre. , 

A svájci szövetségtanács a pápa 
jegyzékérői. 

Bern, szeptember 28. A szövetségtanács 
a ipápa jegyzékét tetszéssel fogadta. Ador 
szövetségi tanácsos kijelentette, hogy a vi-
lág első erkölcsi tekintélyének lépése Svájc 
teljes szimpátiájára méltó. 


