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Ismét fölszinre hozták 
a kórházépítés ügyét. 

— Dr. H0IIÓ3 József memoranduma. — 
(Sajáttud.) A szegedi uj kórház építésének ügye 

ismét fölszinre került. Dr.Hollós József közkórházi 
főorvos, a szegedi radikális párt elnöke Buda-
pesten járt és ott fölkereste Méhely Kálmán és 
Madzsar József államtitkárokat. Szóvá tette 
előttük a szegedi közkórkáz dolgát. Elmondta, 
hogy a város öt milliót adna az ötszázágyas 
kórház fölépítésére s ez az összeg rendelke-
zésre is áll. Az építkezés 25 millióba kerülne. 
Husz milliót kellene tehát adnia az államnak az 
állami kórház létesítéséhez, mert a város több 
költséget nem birna el. De ez összeg nem tű-
nik föl ilyen nagynak, ha meggondoljuk, hogy 
már az építkezés közben is — amely hosszú 
időn át fog tartani — esni fognak az anyag-
árak. Az épités segíteni fog a szegedi munka-
hiányon is, ami igen fontos közérdek. 

Dr. Hollós József és a szegedi radikális 
párt vezetőemberei pénteken délelőtt fölkeresték 
dr. Dettre János kormánybiztost és dr. Hollós 
ismertette az elmondottakat, majd a következő 
memorandumot nyújtotta á l : 

Kormánybiztos ur! 
A szegedi közkórház ügye több mint egy 

évtized óta állandó akut kérdése a városnak, 
amely mindez ideig megoldást nem nyert. 
Méltóztatik tudni, hogy a drezdai nemzetközi 
higiéniai kiállításon a Korb Flóris-féle kórház-
terv nagy elismerésben részesült és általában 
minden szakember tetszését kivívta. A tervek 
oly módon készültek, hogy a pavillonok eset-
leges egyetem céljaira könnyen átalakíthatók 
legyenek. Midőn azonban a szegedi egyetem 
terve meghiusult, a szük látókörű közgyűlés 
nem volt hajlandó a négy milliós költséget 
megszavazni, amihez pedig az állam egy millió 
koronával volt hozzájárulandó. Ránkszakadt a 
világháború anélkül, hogy Szeged egy modern 
kórházzal fölszerelte volna magát, aminek hiánya 
óriási csapásként nehezedett a városra. 

A régi kórház düledező, használhatatlan 
és a legelemibb követelményeket is alig elégít-
heti ki, állandóan zsúfolt, miáltal a betegek 
nagyrészét helyszűke miatt elutasítani kényte-
len. Az immár tarthatatlan és veszedelmes 
állapotokon segítendő, a város közgyűlése a 
mult év szeptember havában arra határozta el 
magát, hogy az épitési nehézségek ellenére is 
a kórház fölépítését megkísérli s e célra öt 
millió koronát szavazott meg, abban a remény-
ben, hogy a költség többi részét az állam 
fogja nyújtani. E pillanatban tehát tisztán arról 
van szó, hogy az állam kellő hozzájárulását 
megnyerjük és a kórház építésének megkezdése 
a tavaszi idők beálltával foganatosítható. Erre 
annál is inkább égető szükség volna, mert a 
hatalmas középitkezés a fenyegető munkanél-
küliség megszüntetéséhez igen jelentékeny mér-
tékben hozzájárulna. Fölmerülhet ugyan az a 
vélemény, hogy szén és nyersanyagok hiányá-
ban ez a vállalkozás meddő volna. Tekintetbe 
kell azonban venni, hogy az első esztendő föld-
munkálatokkal, csatornázással, feltöltéssel és az 
alapépítmények megkezdésével telnék el és 
remélni lehet, hogy mire a falak emelésére ke-
rülne a sor, a nyersanyag és szén előteremtése 
szempontjából kedvezőbb időszak következik. 
Hiszen az egész építkezés és berendezés leg-
alább négy esztendőt venne igénybe. 

A Szegedi Radikális Párt elhatározta, hogy 
ezen kérdést immáron a napirendről levenni 
nem engedi és azzal fordul ezennel a kormány-
biztos úrhoz, hogy szíveskedjék Méhely állam-
titkár úrhoz azon kívánságunkat sürgősen föl-
terjeszteni, hogy az állam a közmunkákra most 
megszavazott összegből húszmillió koronát a 
szegedi közkórház fölépítésére megadni szíves-

kedjék. Ezen áldozattal szemben a város le-
mond azon jogáról, hogy a kórház városi ke-
zelésben maradjon, tehát mint állami kórház, a 
város ötmilliós hozzájárulásával épülne föl. 
Tisztelettel a Szegedi Radikális Párt nevében: 
Hollós József dr. elnök. 

A kormánybiztos átvette a memorandumot 
és megígérte, hogy a szegedi hatóság mindent 
elkövet a kórházépítés érdekében. Legközelebbi 
budapesti utja alkalmával ő maga is eljár az 
ügyben. 

A Városi Rendőrség Szak-
osztálya önállóan akarja 

ügyeit intézni. 
(Saját tudósítónktól.) A Délmagyarország 

pénteki számában részletes tudósításban szá-
moltunk be arról, hogy a rendőrség megalakí-
totta a Városi Rendőrség Szakosztályát és an-
nak elnökévé egyhangúlag dr. Temesváry Gé-
za h. főkapitányt választotta meg. Ahogy Te-
mesváry megválasztása nyilvánosságra került, 
néhány munkás megkérte Wallisch Kálmánt, a 
szociáldemokrata párt titkárát és kifogásolta, 
hogy a szakosztály hivatalfőnököt választott az 
élére. Wallisch ezt kötelességszerüleg tudatta 
dr. Temesváryval, aki erről előbb dr. Dettre 
János kormánybiztosnak és dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesternek, majd a szakosztály 
vezetőségének péntek délutáni ülésén tett je-
lentést. Az elnökség ügyének hosszadalmasabb 
letárgyalása után dr. Papp Menyhért, a veze-
tőség titkára bejelentette, hogy Tóth Ferenc, 
akit a csütörtöki ülésen jegyzővé választottak, 
a tisztségéről, valamint vezetőségi tagságáról 
lemondott. Ugyancsak bejelentette lemondását 
Kalmár Jenő vezetőségi tag is. 

A vezetőség kimondta, hogy miután Tóth 
és Kalmár minden indokolás nélkül mondtak 
le tisztségeikről, lemondásukat indokolás nél-
kül tudomásul veszi. Ezután a lemondott jegy-
ző helyére Bácsy Zoltán vezetőségi tagot vá-
lasztották meg egyhangúlag, Kosztra Lajos in-
dítványára pedig elhatározták, hogy a kezelő-
és segédszemélyzetet felszólítják, hogy a le-
mondott két vezetőségi tag helyett másik két 
tagot delegáljon. 

A vezetőség ezután a bizalmi testület 
megalakításáról tanácskozott, majd a csütörtö-
ki ülésen be nem töltött két pótrendőr meg-
választásának az eredményét hirdette ki az el-
nök. A pótrendőröket a vezetőségben hárman 
fogják képviselni Rozner Zsigmond, Kunszt 
György és Biró András. 

Cseh „nagylelkűség". 
Prága, február 14. Hivatalosan jelentik : 

Srobár miniszter sajnálkozását fejezte ki, hogy 
Pozsonyban ártatlan vért ontottak és kijelen-
tette, hogy az áldozatok özvegyeiről és árváiról 
a cseh-szlovák köztársaság gondoskodik. 

A világítási rendelet 
határozatait a fényhatás 
csökkenése nélkül csakis 

fél-wattos 
lámpákkal 

lehet betartani. 
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H hadviselt kereskedők 
érdekeinek támogatása. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi kereskedők 
szövetsége legközelebb megalakul. A fakeres-
kedők szakmája előre is üdvözli az alakulást 
és azt az indítványt veti föl, hogy a szövetség 
a hadviselt kereskedőket különös támogatásban 
részesítse. A fakereskedők a Kereskedők Ta-
nácsának teszi az indítványt, mert a tanácsból 
indul ki a szövetség létesítése. A Kereskedők 
Tanácsához intézett fölhívás, amelyet Wechsler 
Ödön és Hell Zsigmond írtak alá, igy szól : 

A Fa-szakma Országos Hadviseltjeinek vidéki 
végrehajtó bizottsága Szegeden, f. évi február hó 
9-én tartott választmányi ülésén hozott határo-
zatából kifolyólag örömmel üdvözli a megala-
kulandó Kereskedők Szövetségét és kéri, hogy 
vegye fel programjába a hadviselt kereskedők 
érdekeinek az istápotását is. A Kereskedők Szö-
vetsége a „felhivás"-ban kifejtett intenciók-
hoz hiven egymás és az egész kereskedelem 
támogatására alakul, kell tehát, hogy minden 
politikától és egyéni önzéstől mentesen, pártos-
kodás nélkül, igazságos tárgyilagossággal és 
érző meleg emberi szívvel a kereskedelem 
elnyomottjainak útját is egyengesse. Mind-
azonáltal, érdekeink hathatós megvédelme-
zése céljából szükségesnek és elengedhetetlen-
nek tartjuk, hogy a szakmánkinti csoportokon 
kivül a Kereskedők Szövetségének kebelében a 
hadviselt kereskedők részére külön csoport 
alakíttassák és hogy ezen csoport határozatait 
a Kereskedők Szövetsége egész erkölcsi erejé-
vel és a legnagyobb eréllyel vivja ki és hajtsa 
végre. Amidőn tehát ezen indítványunkat elfo-
gadásra és az alapszabályokba való felvételre 
ajánljuk, kérjük ezzel kapcsolatban, hogy a 
hadviselt kereskedő kartársainkat e csoportba 
való tömörülésre felhívni és ezen csoport elő-
készítő bizottságát megszervezni szíveskedjenek. 

A hadviselt kereskedők csakugyan megérdemlik, 
hogy különös figyelemben részesüljenek. Sokan 
vesztettek azzal, hogy nem folytathatták üzle-
tet, amiaz itthonmaradottak közül számosaknak 
vagyonokat szerzett. Kérelmüket bizonyára 
megszivveli a szövetség. 

H Í R E K 
000 

Papp Dezső államtitkir üdvöz-
lése. 

(Saját tudósítónktól) Dr. Papp Dezsőt 
a népjóléti minisztérium egyik államtitkárává 
nevezték ki. Az uj államtitkár szegedi ember, 
bátyja dr. Papp Róbert ügyvédnek, a szegedi 
Károlyi-párt alelnökének. Tehetségét jogászi 
és közgazdasági nagy tudását el kellett ismerni 
a közelmúltban is, amikor nem volt még 
szinte irott törvény: a tehetségek szabad 
érvényesítése. Dr. Papp Dezső miniszteri 
tanácsos volt, országosan tisztelt nevü, jeles 
ember. Most államtitkárrá nevezték ki és két-
ségtelen, hogy az ő egyénisége ad majd diszt 
a pozíciójának. Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester a következő átiratban üdvözölte az 
uj államtitkárt: 

Államtitkár Ur! Szeged város közönsége 
és hatósága nevében örömmel üdvözöljük a 
magyar népköztársaság népjóléti minisztériumá-
nak államtitkári székében. Megnyugvással látjuk 
értékesnek ismert uj erők bevonását a nagy 
feladat megoldásához, amely megértés utján 
törekszik megalapozni a magyar népköztársa-
ság jövőjét és bizton reméljük, hogy a mult 
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