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A vásárhelyi kórházépítést 
isméi megfelebbezik. 

Nagyon drága lesz Vásárhelynek a kül-
földi kölcsön. 

(A Délmagyarország hódmezővásárhelyi 

munkatársától.) Még az elmuil évben elhatá-
rozta Vásárhely törvényhatósága, hogy a kór-
házat megnagyobbítja. A költségekhez vala 
mennyivel n népjóléti miniszter is hozzájárult, 
az összeg nagyobb részét azonban a külföldi 
kölcsönből akarták fedezni, melyet azzal en-
gedett a pénzügyminiszter felvenni, hogy 
abból kórházat és bérházat kell építeni. A 
februári közgyűlés után mór ugy látszott, hogy 
a kórház megnagyobbítása hamarosan meg-
kezdődik. 

Miit ismeretes, a tanács a kőmives és el-
helyezési munkálatokat Kácser és társainak 
javasolta kiadni, a közgyűlés azonban ugy 
határozott, hogy az építkezést Koncz Péter és 
társai vásárhelyi építészekre bízza. A közgyü 
lés határozatában kimondotta a birtokonkivüli-
séget is, ami lehetővé tette, hogy Konczék a 
munkálatokat azonnal megkezdhessék. 

A februári közgyűlés már két héltel ezelőtt 
lezajlott, a város a drága terveket még az 
ősszel elkésziltette Jendrassik Alfréd tanár-
ral, a külföldi kölcsön után a kamatokat a 
mult év szeptembere óta fizeti, a kórház még 
mindig — nem épül. Nem épül pedig azért, 
inert a megnagyobbilást dr. Genersich Antal, 
a kórház igazgató-főorvosa Kácserékkal akarta 
végeztetni. Genersich főorvosnak az érve, 
hogy Kácserék ajánlata 105 millióval olcsóbb, 
mini Konczéké, takarékoskodni kell a város 
pénzével. Bár a közgyűlés kimondotta a bír-
lokonkívUliséget, ezen az alapon mégis meg 
akarja felebbezní Genersich főorvos a köz-
gyűlés határozatát, sőt most még a Nyízsnyaí-
telekkel is komplikálja az ügyet, amelyet talán 
— mint mondolta — most már meg tud venni 
a város s amelyre eddig hiába próbáltak al-
kudozni. 

Nekünk nincs az ellen kifogásunk, ha Ge-
nersich főorvos felebbez, hiszen valószínűleg 
az az óhajtása, hogy a megnagyobbított kór-
ház mentől szebb, modernebb és megfelelőbb 
legyen. De mégis rá kell mutatnunk arra, 
hogy a kórházmegnagyobbilás körül folyó 
huza vona mennyire káros : káros, mert a kór-
ház még mindig nem épül, tehát nem jelent 
munkaalkalmat; káros meit több mint féléves 
vajúdás utón még mindig a kezdetnél tarta-
nak ; káros, mert igaz ugyan, hogy Kácserék 
ajánlata 105 millióval olcsóbb, mint Konczéké; 
de káros azért is, mert a városnak nagyon 
drága a külföldi kölcsön, mert szeptember 

óta fizetni kell a kamatokat, ami még vagy 
félévig elhúzódhat a folytonos felebbezgetés-
sel. 

így a kórház körüli haragszomrád-játéknak 
a város közönsége adja meg az árát. 
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Rendezi a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. 
Vámszabadraktár . 

Bel- és külföldi szállítási és utazási kedvezmények. 
Vlzumkcdvezmény. 

Kiállítóknak ét látogatóknak felvilágosítást nyújtanak: 

Budapesten: a VÁSÁRIRODA (V., Alkotmány u. 8.) 
S Z E G E D : K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a . 

/1 Röszuii fiid renoválása a tanács előtt. 
Sürgősen ajánlatot kérnek az állami vasgyártól, hogy rövide-

sen megkezdhessék a munkálatokat. 

(A Délmagyaroszág munkatársától.) Csü-

törtöki számában beszámolt a Délmagyar-
ország arról, hogy a város tanácsa végre el-
határozta a közúti hídszerkezet felújítását és 
kijavítását. A rekonstrukciós terv csütörtö-
kön délelőtt a tanácsülés elé került, amikor 
is véglegesen döntöttek arról, hogy a munká-
latokat milyen tervek alapján készíttetik el. 
A rekonstrukciós terveket és számításokat — 
mint ismeretes — Szikszay Gerő miniszteri 
tanácsos, a kereskedelmi minisztérium hid-
ügyi osztályának vezetője csinálta, akinek öt-
féle megoldási módját Berzenczey Domokos 
műszaki főtanácsos ismertette a tanácsülésen. 
Az első megoldás az lenne — mint ismeretes 
—, hogy a hidat jelen állajiotában állítaná 
helyre a város. A második megoldási terv 
szerint a szerkezetet átalakítanák. A harma-
dik megoldás csak abban különbözik az előb-
bitől. hogy alaposabb lenne. A negyedik meg-
oldás még drágább cs komplikáltabb. Meg-

erősítenék a híd vasszerkezetét, a kocsipálya 
alatti fagerendákat betonozott vasgerendák-
kal cserélnék fel, erre szigetelő réteg kerülne 
és azután a fakockaburkolat. Ennek a pá-
lyának önsúlya lényegesebben nagyobb a fa-
szerkezetnél, így tehát a vasszerkezet is fo-
kozottabb megerősítésre szorul. Ez a meg-
oldás 5425 millió koronába kerül. Az ötödik 
megoldás ugyanaz, mint a negyedik, de a 
burkolat nem fakockákkal, hanem kis kő-
kockákkal oldassék meg. 

A tanács hosszas vita után végre ugy ha-
tározott, hogy a negyedik megoldási tervet fo-

gadja el. A munkálatokra ajánlatot kérnek 
az állami vasgyártól és a költségvetést sür-
gősen felterjesztik a minisztériumba. A pol-
gármester, amint mondotta, reméli, hogy a 
közgyűlés is jóváhagyja a terveket, ami után 
semmi akadálya sem lesz, hogy az átalakítási 
munkálatokat még áprilisban megkezdjék. 

Az anya borzalmas családlríása. 
ŐrUliségi rohamában meggyilkolta fiái és férfét, majd 

felváglai erelí-

(Budapesti tudósilónk tclefonjelentese.) 

Berlinből jelentik: Gerstenberg haliéi városi 
főszámlanácsos neje őrültségi rohamában kés-
sel elvágta 18 éves fia nyakát, revolverrel 

agyonlőLlc férjét, azután felvágta ereit és a 
III. emeletről az uccára vetette magát. A 
fiu és a férj meghaltak, az asszony haldoklik. 

A cirkuszból kitörlek a farkasok 
és érákig rémületben tartották füsenev uccáit. 

Bukarest, március 10. Kisenev főterén a 
napokban mutatványosok ütötték fel sátrai-
kat. Tegnap, mikor a közönség a mutatvá-
nyos arénába való 1 Kibocsátását várta, kilenc 
idomítás alatt álló farkas tört ki ketrecéből 

és az aréna előtti térre futott. A közönség 
között pánik tört ki, mindenki futásra vette 
a dolgot és az eszeveszett menekülés közben 
több ember megsebesüli. A városban gyorsan 
híre terjedi a farkasok kiszabadulásának, 
ugy hogy a lakosság házaiba vonult és az 

uccákon teljesen megszűnt a forgalom. 
A farkascsorda üvöltve vonult végig a 

város uccuin és az uccákra került állatokat, 
kutyákat széttépték. Az alkalmazottak vas-
villákkal felfegyverkezve több órás üldözés 
ulán beterelték a farkasokat az egyik fogadó 
udvarára, ahol a városba bejött gazdák ko-
csijai és lovai állollak. A farkasok itt is szét-
téptek néhány lovat, inig végre összefogták 
őket. A városban még órák múlva is teljesen 
szünetelt a forgalom. 

A makói „szakállas hölgy" Amerikába hajózik át 
és saját szakállára mutogatja kincseit. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint-

egy két évvel ezelőtt adtunk hírt a makói 
szakállas hölgyről, akinek annak idején cso-
dájára járlak Makón és környékén. Amilyen 
hirtelen tűnt fel azonban a makói csoda-
hölgy, olyan váratlanul bucsut is mondott 
a hagymák városának. Egy élelmes impresz-
szárió fényes ajánlatokkal a német Krone cir-
kuszhoz szerződtette Ileller Adélt, aki azon-
ban megunva a hirt és a dicsőséget, a na-
1 tokban váratlanul hazaérkezett Makóra. A 
látogatás azonban csak rövid ideig tartott, 
Ileller Adél ismét összepakolt és elutazott 
Makóról, hogy Amerikába vitorlázzon. 

Közben Szegeden is kiszállott és kedd estét 
ilt töltötte. A késő esti órákban megjelent az 
egyik szegcdi vendéglőben, ahol pompásan 
megvacsorázott, majd rövid sétát tett a város-
ban. Mondani sem kell, hogy megjelenése 
mindenütt nagy feltűnést keltett. Szakállát 
fekete selyemkendőbe rejtette és csak r i tka 

szép bajusza árulta el rendkívüli tulajdon-
ságát. Többeknek elmondotta Heller Adél, 
hogy a honvágy hozta haza Makóra, mielőtt 
hajóra szállna. Két esztendei távollét után 
ugy elfogta a honvágy, hogy szerződését 
azonnal felbontva utazott haza Németország-
ból. Fizetésével sem volt megelégedve és így 
határozta cl, hogy ezentúl »saját szakállára«, 
impresszárió nélkül fog dolgozni. Az ameri-
kai őar/ium-eirkusztól kajiolt heti 10 dollá-
ros és teljes ellátásos ajánlatot, amit el is 

fogadott és szerződése szerint már március 
közepén Brémában kell lennie, ahonnan ha-
jón indul át Amerikába. 

A szakállas hölgyet Szegeden többen lát-
ták, amint uszályos fekete ruhájában, lila 
kis kalapjában végig járta a várost. Hosszú, 
jól ápolt szakállát azonban senki sem látta. 
Heller Adél nagyon vigyázott értékes kin-
csére. Ingyen nem mutatta volna meg senki-
nek sem. Azóta már minden bizonnyal Bré-
ma felé halad. 

Ö z v . Varga Györgyné a maga, gyer 
mekei, a rokonság és a menyasszony 
nevében tudatja, hogy szeretett fia 

Varga György 
vasesztergályos és géplakatos 

f. hó 9 én hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Temetése f. hó 11-én lesz az 
Alsótiszapart 26. számú gyász-
házból az alsóvárosi temetőbe. 
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