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Szeged meghívása a királyi párhoz 
A pénzügyi és kórházi bizottság ütése. — Megszavazták az öt 

milliót az uj kórházra. — A királylátogatás költségei. — 
(Saját tudósítónktól) A király 

látogatásának és az uj kórház 
szegedi 

nék 
ügyében a pénzügyi és a kórlház bizottság 
csütörtök délután Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnöklésével együttes ülést tartott. 
Az ülésen Taschler Endre főjegyző előadása 
alapján javaslatot fogadtak el, amely sze-
rint a város hívja meg a királyi párt, a láto-
gatással kapcsolatos költségekre egy millió, 
az uj kórház építésére öt millió koronát sza-
vazzon meg a közgyűlés. 

Somdgyi Szilveszter polgármester az 
ülés megnyitásakor előadta, hogy három j 
kérdésről van szó: a királyi pár látogatásá-
ról. a látogatás költségeiről és a nagy kór-
ház épitéséről : 

Tdschler Endre főjegyző ismertette a \ 
tárgyakat. Bemutatta dr. Kelemen Béla fő-
ispánnak a kórház építésére vonatkozó is-
meretes" iratát. 1910-hen Korb Flóris — foly-
tatta a főjegyző — közel régy millió koro-
nára irányozta elő az ötszázágyas kórhoz 
építési költségeit. A város a mostani meg-
drágult viszonyokhoz képest öt millióval já-
rulna az épitési költségekhez, ezen az össze-
gen tiul az összes költségeket az állam vi-
selné. Az ötmillió csak évi 300,000 korona 
költséggel terhelné a költségvetést. A kórház 
költségeit a város az állami hozzájárulást 
arányaihoz képest viselné. Az állam a kór-
házat öt, legfeljebb nyolc esztendő alatt épít-
tetné föl a város ellenőrzése mellett. A kór-
hazat, melynek alapkövét a felséges ur ten-
né le, Zita királynéról neveznék el. Szeged-
nek népe lelkes loyalitással fogadja az ural-
kodópárt, de a külső disz tekintetében a há-
borús ihangutet komolyságát tartja szem 
előtt. Az 1883-ik esztendőben a király láto-
gatása 675,000 koronába került. Javasolja, 
hogy a mostani drágaságra való tekintettel 
a, látogatás költségeire a bizottság egy millió 
korona megszavazását hozza javaslatba a 
köz gyü Lésnek. 

Deízenczey Domokos: A mostani rozor 
ga kórházat nem lehet megfejelni. 

Dr. Dobay Gyula megszavazza az öt 
millió koronáf/a kórházra, ha az épitési költ-
ség többi részét biztosítja az állam. 

. Dr. Végmdfi Ferenc arra figyelmeztet, 
hogy a háborús veszteségek után a legfon-
tosabb az egészségügy kérdése. A királylá-
togatás a kérdést előbbre viszi, mert az ál-
tal, hogy a koronás király .teszi le az alap-
követ, minden kormány obiigóban marad ve-
lünk. Elfogadja Taschler főjegyző előter-
jesztését, mert kár volna elszalasztani a ki-
rálylátogatás alkalmát, amikor az állami tá-
mogatás megszerzésére mód nyujtatik. 

Bitbgh Károly tanácsnok szerint a mai 
súlyos viszonyok között néni szabad bele-
vonni a királyt egy görögtüzes alapkőleté-

tel! ünnepélybe. .Ha alapköves ünnepélyt aka-
runk, letesszük az alapikövet a fogadalmi 
templom egyik oltáránál, Ily nagy rizikó-
ba nem mehetünk be egy alkotásnál, amikor 
más több alkotás életrekelésá* is sürgeti a 
közszükséglet. 

Taschler Endre főjegyző azt feleli Ba-
logh tanácsnokinak, hogy nem egy csapásra 
égül fel a kórház, hanem évek sorári át, hi-
szen a háború után a fölszerelést, berende-
zést a katonai kórházaktól megkapjuk. Ar-
ról van szó, hogy a város aránylag csekély 
áldozattal megragad egy alkalmat, amellyel 
a mindenkori kormányok obiigóban marad-
nak a kórház állami támogatásával. 

Sojnógyi Szilveszter polgármester ez-
után kimondta a határozata^ mely szerint a 
többség javasolja a nagy kórlház felépítését, 
oly feltétellel, hogy a város által adandó öt 
inTión túli összes költségeiket az á lam vál-
lalja magára. A királylátogatás költségeit is 
megszavazta a bizottság. 

Eredménytelen támadási kísérletek nyugaton. 
BERLIN, augusztus 8. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A Lys mindkét okbíán angol réfsz-
leges előretörésejkét visszaértünk. Az el-
lenség a Sommetöl északrai, a bnafocorblei 
országút mindkét oldalán lévő uj állásaink el 
len heves eüerjíámadáscik^t intézett, iaímé* 
lyek'ejt visszautasítottunk. Az éjszaka folya-
mán időnkint feléledő tüzérségi tevékeny-
ségek és felderítő harcok. Moíiltdidfertöt 
nyugatra a íramclák egy részleges támadásiad 
meghiusult. 

A német trónörökös hadcsoportja: A 
Soissons és Reftps közt a tüzérségi harc 
csak átmenetileg éledj! fel. Kisebb gyalog-
sági harcok az Aisn'e mentén és Relmstői 
északra. 

Albert württsmbergi herceg hjfideso-
por:ja: A Vogézekben, eredményiéijes elő-
retörés a Schrasfaiamitenj íevö ellenséges 
vonalakba^. Börick báró hadnagy 20 1k lé-
gi győzelmét aratta. 

• LUURNBORJFF, első titezM&smiü&kítr. 
(Közli a miniszterelnöki saítöe&ztálv 1 

Lloyd George a hadíbefyuetrő!, a német offenzíváról, 
az amerikai segítségről és a békéről. 

L/tudón, augusztus 8. A Reuter-ügynök-
ség jelenti: Lloyd George az alsóházban be-
szédet mondott és a következőket fejtette ki: 

— Amikor a hábetru megkezdődött, a 
brit haditengerészet összes tonnatattalrna 

i hét és fél millió tonna volt. amely most nyolc 
I TTiiiuó tonnára emelkedett. Eddig százötven 

Befzéticzey Domokos főmérnök előadta, i búvárhajót pusztítottunk el. Ebből több mint a 
hogy Korb Flóris, a kórház tervezője szerint 
az építkezés körülbelül 21 millióba kerül. 
Mindazonáltal helyesli, hogy a nevezetes 
eseményre való tekintettel az alapkövet le-
tegyék és a kormány által a kórház fokoza-
tos felépítését biztosítsák. A királylátogatás 
díszítéséről azt mondotta, hogy a királysá-
tor . és egyéb dekoráció kölcsönkérhető a 
vasúttól. Igy tett Pozsony is, melynek — 
hallomás szerint, — csupán 175,000 koroná-
ba került a királylátogatás 
ségvetiést, — mondta végül a főmérnök, — 
a kórház építéséről m0:Sf lehetetlen előter-
jeszteni. 

Dr. Becmy Károly ellenezte a potem-
kiiiság iitogtatását, ehelyett a nagy időkhöz 
illő őszinteséggel csak azt mutassuk be, a 
mink van: a szegénységünket, nehogy meg-
tévesszük a felséges urat és azt higyje, hogy 
rajtunk már nem kell segíteni. A költségekre 
150,000 ikorona elég. Azt Indítványozza, 
hogy a tanács kórházi javaslatát adja visz-

j felét ez utolsó esztendőben, A tengerészeti 
\ szolgálatra másfél millió ember szükséges. 
| 1914. augusztus óta maga Anglia a badsereg-
| béli és tengerészeti szolgálatra a bikeáUo-
j mányt beleszámítva, hat egész egy negyed 
i millió embert teremtett elő, még pedig na-
! gyobbrészt önkéntest. A-gyarmatok egv •mit-
j liő emberrel, India negyed millió emberre! 
j járultak hozzá. 

A német offenzíváról szólva Lloyd Geor-
ge a következőket mondta: 

--- Az ellenség veszteségei halottakban. 
Részletes költ- * sebesültekben jelentékenyek voltak. A csata 

előtti hónapokban háromszázötvenötezer em-
bert küldtünk a csatornán át a frontra. A ve-
szély még nem mult el, de nagy Optimistá-

nak kett a német vezérMrbcm üVáiífe Hifi'e. 
aki még mindig Németország katonai győzel-
mét jósolja. 

Ezután közölte Lloyd George, hogv jú-
liusban háromszázötvenezer amerikait szál-
lítottak Európába. Ebből száznyolCvanctezret 
angol hajókon. > 

— Korai volna, — úgymond — megálla-
pítani, hogy a németek ereje kimerült, mert 
hiszen még mindig óriási tartalékokkal ren-
delkeznek. J\4pst már mégis e'mcndhatjúk-, 
hegv s-chasem fognak ismét o!v kedvező hely-
zetbe jutni, mint március 21-ike előtt. Kis 
idő .múlva az amerikai hadsereg nem lesz 
sokkal.kisebb, mint a német. 

Beszéde végén Lloyd George a béke 
kérdésére tért át. Ezeket mondotta; 

— Azok. akik a háborút előidézték, még 
mindig a színpadon vannak. A béke adidig 
nem köthető meg, amiig ellenségeink taná-
- b m ezek helyet foglalnak. Mmdenki k i -

vánia a békét. De enneTc igazságos és állan-
dó és hatalommal biztosított békének kell 
lennie. 

Az olaszok megtámadták egy kérbázhajónkaf. 
Bécs, augusztus 8. A hadügyminiszter 

rtum közié: Augusztáig 6-án délelőtt a „CbJ 
báró" kórházhajéi, amely ai durhjtzói kikö-
tőn kívül cirkált, eílenségef repülők bojm-
bákkaí megtámadták. A ledobott 16 bombái 

í közül 13 a kórházhajjő közvetlen közelében sza a -bizottság azzal, hogy előbb a kormány- í 
nyal tárgyalja le a dolgot. Amig az uj kór- i csapódott !e, de szerencsére; egyik sem W 
ház:: ''."'építiük. csináljunk elfogadhatót a ! l & t Ugyanazon nAp délután a kórházhaljófe 
régiből 1 amikor Durapzótól észak felé, csafcnem 1(MH) 

báteggel haladt, Dnlcigno magasságban egy 
ehonséges búvárhajó 3 íorpedólövéssel uieg-
támSadta. Az egyik torpedó eltalálta a hajót, 
anélkül, hogy fölrobbúní volná. A tlibbi tor-
pedó elrohant mellette. A császári és kirá-
lyi h adügyminisaterium tengerészeti osztá-
lya megtette a szükséges lépéseket, hogy fi 
nemzetközi jog hallatlan, megsértése efSlent 
tiltakozzon. 


