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R tanács az uj kórház azonnali fölépitése mellett döntött 
(Saját tudósítónktól.) Szeged törvényha-

tósági bizottsága szerdán délután 4 órakor 
az uj városi közkórház épitése és a király-
látogatás ügyében rendkívüli közgyűlést tart . 
A közgyűlést elokészitő tanácsülést dr. Ke-
lemen $éla főispán elnöklésével kedden dél-
előtt tartotta meg a tanács. Mint előrelát-
ható volt, a tanács szintén azt javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a közkórház haladékta-
ln fölépítését mondja ki és erre szavazzon 
meg öt millió korona hozzájárulást. Viszont 
a királylátogatás költségeit — amelyet a 
pénzügyi bizottság egy millió koronában ha-
tározott meg — nem kívánja összeghez köt-
ni a tanács. Az egy millió koronát túlságosan 
soknak találja a mai nehéz viszonyok között, 
de a múlt tapasztalatain okulva, nem kiván 
kevesebb összeget fölvenni, mint amit az 
uralkodópár látogatása tényleg fölemészt-
het. Ezért a tanács olyan fölhatalmazást kér 
a közgyűléstől, hogy a szükséges költségek-
re utalványozhasson, viszont az utalványo-
zásokért a tanács anyagilag felelős és köte-
lezi magát arra, hogy csak az okvetlen szük-
séges kiadásokat fogja utalványozni. Az elő-
készítő ülés lefolyásáról • az alábbi tudósítá-
sunk számol be: 

(A kórházépítés költségei.) 
Dr. Gaál Endre referálta az uj közkór-

ház építésének ismeretes előzményeit. A vá-
rosi főmérnök — mondta — elkészítette a 
számításokat, amelyek értelmében a Korb 
Flóris által három milliós költséggel terve-
zett kórház építkezése jelenleg 16 millió 
500,000 koronába kerülne. A kórház beren-
(dezéséről ezidő szerint ifölöslieges beszélni, 
mert az építkezés csak évek múlva lehetne 
készen, amikorra az árak hihetőleg lényege-
sen) lecsökkentnek. Ezidő szerint azonban 
ugyanaz a berendezés, amelyeket a terv 
446,000 koronával szerepeltet a költségvetés-
ben, 4 millió 446,000 koronába kerülne. Szó-
val az egész építkezés a főmérnök számítá-
sai szerint 21 millió koronát emésztene föl, 
berendezéssel együtt. 

Bei\zenczey' Domokos: Ebben azonban 
benne van minden, a ragáívkórház is. 

Dr. Kelemen Béla: Egyszóval ez a leg-
sötétebb kép, amit meg lehet festeni. 

Dr. Gaál Endre: Az én véleményem sze-
rint az építkezés semmiesetre sem fog eny-
nyibe kerülni. Ugyanis, ha most belekez-
dünk az u j kórház építésébe, az legalább öt 
évig tart és ez alatt a mai sulvos viszonyok 
feltétlenül enyhülni fognak, még pedig lé-
nyegesen. Közli ezután, hogy a kórházi és 
pénzügyi bizottság azt a javaslatot tette, 
hogy a város az ui közkórház haladéktalan 
való fölépítését határozza el. az ehhez szük-
séges és már kijelölt telket, valamint öt mil-
liós városi hozzájárulást szavazzon meg. Az 
építkezésnek öt millión felüli költségét az 
állam folyósítja. Előadó Véléménye szierint 
azonban a bizottság itt téves fölfogást tanú-
sított, mert a kórházat nem az állam, hanem 
mi építtetjük. 

Dr. Turóczy Mihály főügyész: Nem, 
azt az állam építteti. 

Dr. Gaál Endre: Ezzel az általános és 
többségben levő irányzattal szemben, amely 
az uj közkóriház haladéktalan való megépí-
tését kívánja, van egv másik irányzat, ame-
lyet Balogh Károly egy beadványában jut-
tatott kifejezésre. Ez az irányzat azt kívánja, 
hogy abból az összegből, amit a város amor-
tizációra fordítana, építsék át és megfelelő-
képpen bővítsék ki a mai közkórházat. A 
maga részéről ezt egészségtelen megoldás-
nak tartja. A mai közkórház nem elégíti ki 
az igényeket sem a tüdőbeteg-gondozás, sem 
a belgyógyászat terén, de még a sebészet 
terén is csak minimálisan. 

(A tamlcs javaslata a kórházépítés 
ügyében.) 

Fölolvasta ezután a határozati javasla-
tot, amelyet elfogadásra ajánl. A tanácsi ja-
vaslat bevezetésében elmondja, hogy Szeged 
törvényhatósági bizottsága közgyűlési hatá-
rozatában ismételten kifejezést adott annak 
a véleményének, hogy a közjólét emelésére 
alkalmas intézmények között az uj városi 
közkórház létesítését tartja elsősorban szük-
ségesnek. A kitűzött föladatoknak a mai 
közkórház bármilyen tökéletes .kiegészitése 
sem felélhet meg. Erre való tekintettel a tör-
vényhatósági bizottság föntartia. és megújít-
ja azt a közgyűlési határozatát, amely sze-
rint a Korb Flóris tervei szerinti közkórhá-
zat fölépiti. Mindezek alapján 'kimondja a 
közgyűlés, hogy 

1. az uj közkórház építését a Korb Fló-
ris által már elfogadott tervek szerint kí-
vánja megvalósítani, de a részletekben 
azoknak a takarékossági elveknek szem-
meltartásával, amelyek a tervekei lényegi-
leg nem érintik. 

2. Az épités és berendezés költségeire a 
városi pénztár terhére öt millió korona 
hozzájárulást megszavaz, a belügyminisz-
terhez pedig azt a kérelmet terjeszti, hogy 
az építkezés további költségét a belügyi 
tárca terhére elvállalni és az építési költ-
ségeknek öt részletben az állami költség-
vetésbe való fölvételével a szükségszerinti 
folyósítását biztosítani és erről a város 
közönségét leiratban értesíteni szívesked-
jék. 

3. Kimondja a törvényhatósági bizott-
ság, hogy a várost terhelő 5 millió koro-
na költséget kölcsönből fedezi. A kölcsönt 
az építkezés. előihaladásához képest veszi 
föl a város, a törlesztésre szükséges össze-
get pedig évenkint beilleszti! költségvetésé-
be. A fölvett kölcsön az állami segitséggel 
együtt lesz céljaira fölhasználandó, abban 
az arányban, amint a várost terhelő ösz-
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— A király is odsufazott. — Szóba kerülnek az oroszországi 
események is, — 

szeg az állami hozzájáruláshoz viszonylik. 
4. Kimondja a közgyűlés, hogy a kórhá-

zat a kijelölt területen elhelyezi, de mind-
addig, amíg a kórház teljesen föl nem 
épül, a terület a városi pénztár javára hasz-
nosítandó. 

A határozati javaslat fölolvasása után 
Balogh Károly volt az első fölszólaló. Azon 
az állásponton van, hoev az ui kórháznak az 
építése anyagi csődbe viszi a várost. Ha az 
uj kórház építését már befejezték is, a maí 
közkórházat még hosszú ideig fönn kell tar-
tani. A városnak tehát két kórházat kell fen-
tartania, ami lényeges különbség. Az uj kór-
ház fölépitése különbeni is állami föladat. 
Szegednek egyébként nem 500. hanem 1200 
ágyas kórházra volna szüksége. A magam 
részéről — mondta Balogh — a mostani 
kórház átépítését javasolnám, még pedig pa-
viiiononkint. A lebontott pavillon anyagát föl 
lehetne használni az u j építkezésnél. A kór-
háznál a belső berendezés a fontos; én lát-
tam nagyon régi épületben mintaszerű kór-
házat. Elismerem én is. hogy a mai kórhá-
zunk nem megfelelő, de egv ui kórház épí-
tése a mai viszonyok között kész veszede-
lem. Különösen veszedelmes, hogy kölcsön-
ből akar a város építkezni. Ez nagyon költ-
séges mulatság. Nem mulaszthatja el figyel-
meztetni az eszme lelkes támogatóit* hogy 
ha a város a király és királyné nevéhez, lá-
togatásához, szóval személyéhez köti az uj 
kórház fundamentumát, a városnak ezt ak-
kor is meg kell építenie, ha minden össze-
szakad Is. Ez már akkor becsület kérdése 
lesz a városra nézve, akkor is. ha a kormány 
az építkezés támogatását közben beszünteti. 
Ismételten a mai kórház átépítését ajánlja a 
város tanácsának figyelmébe, mert ha most 
clhalasztuK az építést. >később ugyanilyen 
költségből' egész l or egészségügyi intéz-
ményt állithatunk föl. 

Még nchánv fölszólalás után a tanávS 
hárommal egy szavazat ellenében elfogauta 
az előad1')! javaslatot. A szavazásnál a pol-
gármester — akit éppen a küldöttség kere-
sett föl — nem voit jelen. Ezután áttértek a 
királylátogatás ügyére; erről lapunk más he-
lyén" számolunk be. 

Bécs, augusztus 13. Őfelsége kedden reg-
gel a német nagyfőhadiszállásra Utazott. Kí-
séretében voltak _gróf Hunyady József első 
főudvarmester, gróf Burián külügyminiszter 
és báró Arz vezérkari főnök. 

Berlin, augusztus 13. Boris bolgár her-
ceg hétfőn méglátogatta a császárt a nagy 
főhadiszálláson. 

Bécs, augusztus 13. A Neue Freie PreSse 
ma vezetőheiyen azt irja, hogy a német -ál-
lamférfiak már megérkeztek a nagy főhadi-
szállásra. Hintze^ az uj külügyi államtitkár 
tegnap utazóit el Berlinből. Haertltng kancel-
lár néhány nap óta a főhadiszállás közeié- m . | r végre is hajtott. 
ben tartózkodik, ahol szabadságát tölti. 

A német főhadiszálláson — irja a bécsi 
lap — rendkívül fontos tanácskozások lesz-
nek. A legutóbbi hetek politikai és katonai 
eseményei oly rendkívüli jelentőségűek, hogy 
azokról okvetlenül eszmecserét kell folytat-
ni. Különös figyelmet érdemelnék az orosz-
országi események. Tekintettel arra, hogy 
az antant oldalán már létrejött az egységes 
hadvezetés, a Presse amellett foglal állást, 
hogy a központi hatalmak nemcsak katonai, 
hanem politikai és gazdasági tekintetben is 

egyesítsék erejüket. 
A német főhadiszálláson tartózkodik az 

említetteken, 'kívül Helfferich moszkvai né-
met nagykövet is és a külügyminiszter mind 
a három államférfiuval beható tanácskozást 
fog folytatni. A tanácskozások tárgya első-
sorban az oroszországi zavaros állapotok. 
Az a kérdés merül föl, hogy minő magatar-
tást tanúsítsanak a központi hatalmak Orosz-
országgal szemben, különös tekintettel a r ra 
a politikai és katonai akcióra, amelyet az 
antant, főleg pedig Anglia, részben politikai 
ügynökei, részben csapatai utján tervez, sőt 

Nem szenvedhet kétséget, hogy a ta-
nácskozás során szóba kerül a legutóbbi na-
pokban széltében-hosszában elterjedt íaz a 
hír, hogy különböző semleges államok a 
hadviselőknél békepuhatolódzási mozgalmat 
terveznek. 
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