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Ziz millió értékű olcsó feljérnemüt vásárol
a város.
(Saját tud&sitörúltól.) Báfagh Károly, a | a vételhez tíozzdjániU. Értesülésünk szerint
szegedi közélelmezési hiVáíjal! vezetője né- j többek között a következő holmikat ajánlothány nappal ezelőtt tárgyalásokat kezdett | ta föl megvételre a svájci gyár:
Budaipesten egy 'svájci gyánr'al, összesen tiz
115,950 tucat vászon és 'batiszt zsebínrffió korona értékű szövet, vászon és hakendő.
tisztáru 'megvételé ügyében. Az egész hatal4000 tucat női sifon és batiszt ing, i
m a s üzlet már perfektuálás előtt áll; az
18,400 méter szövetárii,
árukra a svájci kormány, a kiviteli enge3840 tucat női bluz,
délyt megadta s csak a magyar pénzügyminiszternek vannak még valutáris aggályai. •valamint taég sok fÖldelgo&áMfi sifon. baEzek eloszlatására egyébként dr. Pálfy Jó- tiszt és vászonáruról foilyik az alku. A 'megzsef, Szeged első kerületének országgyűlési állapodás sz^rint a gyár októberig leszámíképv'iseslóje a napqkbatn Budapestre utazik. taná tartozik az árukat, ataelyekrc nézve
Ha a pénzügyiminiszter, is hozzájárul a vétel- más árajánlatot is tett. E szerint például az
hez, akkor néhány napon belül megtörténik egyik fajta batiszt stickelt méteráru métea z üziet végileges perfektuálasa és a sváj- Tenk'inti ána 7—10 svájci frank között váltaci gyáf a jövő hónapban hnár megkezdi az kozik. A frank ezidőszerinti devizoértéke 2
áfuk (lepzállitásájt. Értesülésünk iszerint a korona 50 fillér a költségekkel együtt tehát
'svájci árú Szegeden mintegy kétszáz száza- ennek 'a női hölímlnak való batísztárunak
lékkal olcsóbb lesz a mai piaci áraknál.
•mét;ere 25—35 korona. Holott ezidőszerrint
Balogh Károly, illetve a városi közélel- a batiszt kelme 70—80 korona méterenkint.
mezési hivatal megbízottja Budapesten tár- ÁZ árakra nézve jellemzésül ide iktatjuk még
gyalt a svájci gyár megbízottjával. A meg- a kész női blúzok árát. E szerjnt a. női blúáílapoídás nagyréstzt meg is történt, 'a gyár zok ára tucatonkint 141—170 frankba körül.
gyapjúszövetet, sifOnt és vászonnemüt, Vala- Minden költség és a deviza közötti különbség ifölszálmi'tásávail1 tehát egy tucat bluz
mint batiszt kelméket és ruhadarabokat hajlandó szállítani, összesen 'mintegy tiz millió Szegeden 450—550 koronába kerülne, Vagyis
tkorona értékben. Az egyes árucikkek ára 9— egy bluz ára bem haladná meg a 35—45
35 sváje frank között mozog, tehát a frank koronát. A szövetnek métere is alig kerülé s a mi pénzünk közötti különbség átszámí- ne többe 65—75 koronánál.
A város hatósága most mindént elkövet,
tásával, valamint a költségek hozzászámitásávall is az egységárak 30—100 korona kö- hogy a nagyon előínyös vételt mielőbb perzött 'mozognak. Az áruk között vannak kész fektuálhassa. Dr. Pálfy József a napokban
férfi és női ingek, gyapjú ruhaszövetek, zseb- fölutazik Budapestre, hogy kikérje a vételhez a pénzügyminiszter engedélyét és megkendők, női hi'uzok stb.
A tárgyatások eredményéről' a ' város szerezze az engedélyt a beszállításra. Az
(megbízottja jelentést tett a polgármester- árukat, ha sikerül 'megszervezni, jegyek elleinek és a tanácsnak, amely a maga részéről nében hozza a hatóság forgalomba.
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Népgyűlés kövefelte az uj kórház mielőbbi fölépítését
(Sáiát tudósítónktól.) A zuhogó esőben j
nem túlságosan nagv érdeklődés mellett folyt |
le vasárnap az a népgyűlés, amelyet a szociáldemokrata párt rendezett az uj kórház
mielőbbi gyors fölépítéséért A Korzó-mozi
nyarj helyiségében tartott népgyűlésen Ábrahám Mátyás elnökölt. Megnyitotta a 'népgyűlést, majd Pelczéder Ágoston, budapesti
kiküldött állott föl szólásra. Azoknak a tarthatatlan állapotoknak részletezésével kezdte
(beszédét, amelyek /gyűlöltté tet'ték a régi
közkórházat. Egy kripta ez a kórház — mondotta a szónok — aíhova elevenen temetik
él az embereket. A főmérnök 25 millióra beesüli á közkóríház 'építési költségeit'. De bármibe kerül is, ezt létesíteni kell, mert az
egész város közönségének szüksége van rá.
Meg kell adóztatni a hadimilliomosokat vagy
pedig kevesebbet kell adni a templomépitésekre — mondotta. — A népgyűlésnek nagyon erélyes állásfoglalását kérte az uj kórház mielőbbi fölépítése mellett.
Utána Juhász Gyula, a DélmágyaMrszág
munkatárlsa. a nagynévül poéta a szegedi
sajtó nevében mondott nagyhatású beszédet. A többek között ezeket mondta:
— A szegény, beteg néppel ugy bánnak
ebben a városban, mint Buridán szamarával
Két köteg szénát tettek a jámbor elé, hogy
válasszon közülök. De addig magyarázták
•neki a két köteg előnyeit és hátrányait, mig
a szerencsétlen éhen „veszett. A szegedi szkoÖasztíkusok is addig fejtegetik akadémikus
beadványaikban és kiadványaikban a Korb
Flóris remekének meg a kitatarozandó régi

u j szegedi Rókusnak nehézségeit, míg a szegény beteg qép elpusztul tuberkulózis, luesz
és alkohol következtében, nemkülönben
a
kórházi mizériák miatt. ígérgetnek háromnégy kis kórházat á a sok bába között az
igazi gyermek, az uj. modern szegedi kórház elvesz. Mikor az 'életbevágó fontosságú
u j kórház ügyéről van szó, a szegedi Bődének a fogadalmi templom, áráról, a Pató P á lok a tanyai vasútról beszélnek. Pedig ha
van közérdék, akkor a közegészség ügye elsősorban az. .Kivált a törneggyiíkosság és
tömegmérgezés korában. Gombot kerestek a
királylátogatás pompás, hímes palástjához s
igeíi okosan a kórhz dolgában megtalálták.
Csak azután he ne vágják a gömböt, ha imár
készein lesznek a palásttal és el ne tegyék
a szegedi gombházba. Szeged népe, amely a
dicsőségből szenvedéssel veszi ki a részét,
az uj kórházat követelje erélyesen, mert ehhez elemi joga van!
Dr. Machánszky László 'a Szegedi Orvosegyesület_ nevében mondott nagyhatású
beszédet. — A kórházra — mondta — nemcsak a betegéknek van szükségük, de az orvosoknak is, mert a modern orvosnak a
kórház a nevelőiskolája. Amilyen fontos a
gyérmekíhalálózások visszaszorítása, ollyan
fontos a felnőttek egészségének gondozása
is. Ezután részletesen és hatásosan cáfolta
az ellenérveket.
Dr. Hollós József mondott ezután 'beszédet. Mikor dr. Boross József 13 év előtt kóribizigazgató lett, fiatalos hévvel kezdett foglalkozni az uj kórház tervévei, — (mondotta.
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— Dr. Earagó főorvos azonban figyelmeztette: örülj v iia ősz fejjel megéred az u.i közkórház építését.. Szerencsére megindult a
verseny az egyetemért, s a város 1917-ben
2 millió koronát (megszavazott az uj kórházra s megbízták az ország legelső kórházéprtő szakemberét, Korb Flórist a tervek elkészítésével. Tudvalévő, hógy a tervek kitüntetést arattak . a drezdai kiállitásotn s 1912ben a közgyűlés a 4 'millió korona költségre
előirányzott összegből 3 milliót megszavazott, az állam 1 milliót ajánlott föl s az ö s szeg é*i törlesztési kamatját be is állították
a költségvetésibe, 'minden pótadóamelés szükségessége nélkül. De amint az egyetem reménye eltűnt, megindult az el len áramlat a
tanácsban a kórház ellen s a kórház pénzéi
évről-évre kövezésre fordították. A kórházügy elaludt, d'e 914 elején egy újságcikkem
nyomán, melyben a kórházépítés azonnali
megkezdését sürgettem, a sajtó egyetemlegesen magáévá tette a kérdést, népgyűlés is
foglalkozott vele. melyen nem kisebb emberek, mint Kelemen Béla és Kószó Istváln szólaltak fel a kórházépit'és_ érdekében. Ugy.
látszott, az épités a megvalósulás stádiumába kerüli, d'e meg is mozdult ám rögtön az ellentábor. Balogh tanásfnok un azonnal 20
százalékos pótadó lémével tévesztette meg
a közvéleményt, íkidobták a luxus-kórház
hazug jelszavát é's azzal is agitáltak, hogy
előbb jöjjön a csatorna s csak azután a kórház, jó magam eliten pedig fegyelmi vizsgálatot indítottak. És mi az eredmény? illa
nincs ste kórháztfnk, se csatornánk, de van
évről-évre szaporodó betegünk és halottunk.
Most, amikor dr. Kelemen főispán nagyszabású kezdeményezése nyomán és azon szerencsés körülmény folytán, hogy magával a
királlyal tétethetjük J e a kórház alapkövét,
minden re'ményün'k meg lehet arra, hogy a
mai legsainyarubb viszonyok között is a kórház megvalósulhat, igenis; adja meg a város az ehhez 'szükséges 5 (milliót. Most van
a legkedvezőbb alkalom, hogv az államot a
költség többi részének .vállalására rászór ithássuk. Meg kell kezdeni azonnal az építést
és pedig a tüdővész paviílon megépítésével,
mert ez a legfontosabb, a legsürgetőbb.
A nagy tetszéssel fogadott beszédek
után ÁMuhám Mátyáis eltiök fölolvasta aí
határozati jnyaslatot, amelyet a népgyűlést
egyhangúlag elfogadott. E szerint a népgyűlés egyöntetűén állást togid1 az uj kórház!
fölépítésének azönnali megkezdése 'mellett.
Elitéli Szeged város törvényhatóságának halogató politikáját, amellyel minden olyan intézményt, amely a dolgozó nép javát és főleg egészségét szolgálná, sürgős 'megvalósításában megakadályoz, „amely bűnös mulasztásnak tulaj donitható a kÖLzkőrház fölépítésének békeidőben való elodázása is. Ml
is tudatában vagyunk annak. — mondja a
• határozati javaslat — hogv az építkezés máí
nehézségei mellett a kónháiz fölépítése az
égető szükséghez mért gyorsasággal meg
nem valósulhat. Azonban annak semmi akadályát sem látjuk, hogy a valamtennvi közt
legsürgősebb tüdővész pavilon építését már
I ebben az esztendőben megkezdhessék, hogy
az a jövő évben hivatásának átadható legyen.

Lloyd George az egységes
hadvezetésről.
Londún. augusztus 12. A Reufgó-ügynökség jelenti: Lloyd George miniszterelnök
New-Portban beszédet mondott, mélyben
először.is a szövetségeseknek a nyugati1
fronton elért sikereiről beszélt. Az egységes
hadvezetésnek nagyszerű eredményeiről számolhat be — mondotta. — Ezek a győzelmek, melyeket a franciák, angplok és amerikaiak 'értek el, komplikált hadmüveletek
következményei. Az egységes vezetésnek
köszönhetjük a győzelmet a Máménál ép
ugy, innt a Sommenál. De azért nem szabad
elbizakodnunk, 'ai veszély még nem mult el,

