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Vezetékek és az összes gyártmányokból vállala-
toknak, szerelő cégeknek 

l e g o l c s ó b b , v e r s e n y m e n t e s i raken . 

Szeged és a debreceni kSzkóriiáz 
államositása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Deb-
recen város kórházkérdése, amelyről olyan 
sokszor esett szó a szegedi közkórház körül 
támasztott egyetemesitési harcok idején, még 
mindig nem jutott nyugvópontra, hanem a leg-
élesebb harcok folynak körülötte. A szegedi 
kórház egyetemesitésének hivei, élükön a pol-
gármesterrel, annak idején mindig a debre-
ceni példára hivatkoztak, azt bizonyítgatták, 
hogy, Debrecen átadta a kórházat az egyetem-
nek, amelynek klinikái a közkórházat feles-
legessé teszik. Ezzel szemben a helyzet az, 
hogy Debrecen soha, egyetlen pillanatra sem 
mondott le a kórházáról és régi kórházát csak 
azzal a feltétellel bocsájtotta az egyetem ren-
delkezésére, hogy helyette az állam nj közkór-
házat épit. Azt a tervet, hogy ez a kőzkórház 
állami intézmény lesz, a debreceniek termé-
szetesen örömmel fogadták, mert hiszen ez azt 
jelentette, hogy, a várost megszabadítják a 
kőzkórház fentartásának költségeitől. Mint 
azonban az alábbiakból kiderül, Debrecen már 
nagyon megbánta az államosítást, amely szin-
tén rengeteg pénzébe került és amely súlyos 
sérelmeket eredményezett a város számára. 

Az égyiK debreceni lapban ezzel kapcsola-
tosan figyelemreméltó cikket irt dr. Bögel 
József tb. tiszti főorvos, tőrvényhatósági bi-
zottsági tag. A cikk tulajdonképen válasz dr. 
Genersich Andor budapesti főorvos korábbi 
nyilatkozatára. Genersich főorvos ugyanis a 
mult hónapban megjelent Debrecenben és 
összehívta a sajtó képviselőit, kijelentette előt-
tük, hogy ő lesz a debreceni állami kőzkór-
ház igazgatója. Kijelentette azt is, hogy ma-
gával viszi majd Debrecenbe az egész német-
völgyi tüdőszanatóriumot orvosostől, gondno-
kostól, ápolóstól, szolgástól együtt és ez a 
szanatóriumi személyzet fogja elvezetni az ál-
lami közkórház minden osztályát. 

»Az igazgató ur kijelentette — irja dr. Bögel 
JFőzsef —, hogy számit Debrecen város »áZ-
dozatkéssségére«. Álljunk itt meg egy szóra! 
Áldozatkészség! Valaki, aki 186 orvossal ter-
helt s az egyetemi magántanárok soraival di-
csekedhető egyetemi várossal szemben, ahol 
a>nngi képzett szakember várja a jogos el-
helyezkedést, áldozatkészséget emleget, anél-
kül, hogy ismerné a városnak a közkórházzal 
szemben eddig kifejtett gavallériáját, ez már 
igazán különös. Hát Debrecen áldozzon s kész-
séggel áldozzon arra a közkórházra, amelyet 
eddig kétszer megfizetett s amelg eddig 
7,800.000 pengőjébe van? Debrecen városa 
áldozzon az állami közkórházra, amikor még 
azt a primitív jogát is fel akarják rúgni, 
hogy a maga fiait és adózó polgárait lássa 
bent a maga közkór házában? Ha egy kicsit 
érdeklődött volna a főorvos ur, megtudhatta 
volna, hogy Debrecen városa egy rendkívüli 
értékes telektömbön s hárommillió pengőn 
kivül még ujabban is 2,900.000 pengő terheit 
vállalta a közkórház reményében s azt keser-
vesen bár, de fizeti is. Megtudhatta volna, hogy 
Debrecen várösa akkor, mikor az egyetemet 
az orvosi fakultással egészítették ki, sohc sem 
egyetemi klinikákról tárgyalt a kormánnyal, 
hanem mindig csak közkórházi osztályokról 
s mint emlitém, a közkórházi osztályok garan-
tált felállításának biztos reményében hozta 
meg készséggel a közel 8 millió pengős áldo-
zatát. Nekem az az érzésem, mintha egy ki-

csit elszőlta volna magát az !. f. főorvos ur 
s enunciációja alatt nem érezte meg, hogy itt 
120.000 ember látja, tudja, érzi, hogy bántó 
méltatlanság készül Debrecen civitása ellen.* 

Ezek azok a mondatok, amelyek a deW. 
ceni főorvos cikkéből Szegedet is érdekelheti 
és amelyekből a szegediek is okulhatnak 
múltra nézve, de a jövőre is. 

Felülvizsgálták Kispest műszaki ügyeit 
Eddig nincsen terhelő bizonyíték Monda helyelles polgármester ellen 

Budapest, augusztus 14. Monda kispesti pol-
gármesterhelyettes ügyében Madarász Ador-
ján fegyelmi biztos ma délelőtt folytatta a 
kihallgatásokat arra nézve, hogy Monda, mint 
a Kispesti Futball Club elnöke az egyik vállal-
kozótól kőzmunkaodaitélés fejében pénzt kért 
a futballklub számára. A polgármesterhelyet-
tes leveleket mutatott fel, amelyeket Tárnok 
épitési vállalkozó irt a képviselőtestületi tagok-
nak, akiktől támogatást kért a közmunka el-
nyerésére és eredmény esetén megígérte a fut-
ballcsapat támogatását. A közmunkát a kép-
viselőtestület az ő javaslata ellenére Ítélte oda 
Tárnoknak. 

Dr. Monda kihallgatása során minden vád-
dal szemben ártatlanságát hangoztatta. Mada-

rász Adorján vizsgálóbiztos kijelentette, Hogy 
1924-ig visszamenőleg Kispest összes építéseit, 
revideálják. Ez a munka természetesen he-
tekig el fog tartani. A vármegye részéről a leg-
nagyobb szigorúsággal folyik a vizsgálat 

Kispest, augusztus 14. Dr. Madarász Ador-
ján vármegyei főjegyző, fegyelmi biztos csü-
törtökön délután beszüntette a kihallgatáso-
kat és a belügyminisztériumba ment, hogy je. 
lentést tegyen Tatics Árkád belügyminíszté-
riumi helyettes államtitkárnak az eddigi vizs-
gálat anyagáról. A vizsgálat eddig Monda Sán-
dor helyettes polgármester ellen semmi ter-
helő bizonyítékot nem szolgáltatott, ellenben 
szükségesnek vélik a műszaki osztály ügyéinek 
felülvizsgálását. 

Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
Romániában 

Eddig 28 áldozatot szedtek ki az összetöri kocsik alól — 11 halolt 

Bukarest, augusztus 14. A constanzai vasút-
vonalon csütörtökön délben szörnyű vasúti 
szerencsétlenség történt a seceleanui vasúti ál-
lomáson. A csulnicai vasúti gócpont közelé-
ben két gyorsvonat teljes sebességgel össze-
ütközött egymással, az eddigi adatok szerint 
a szerencsétlenségnek 11 halottja van. 

A két gyorsvonat teljes sebességgel robogott 

be az állomásra. Hibás váltóállítás folytán 
azonban ugyanarra a vágányra kerültek. Mind 
a két gyorsvonat vagonjai izzé-porrá zúzód-
tak, maguk alá temetve utasaikat. 

A kora délelőtti órákban 11 halottat és 17 
súlyos sebesültet ástak ki az összetört kocsik 
romjai alól. A borzalmas szerencsétlenség 

hire Bukarestben nagy pánikot keltett 

Luppe nürnbergi főpolgármester 
Szegeden 

Megnézte a Templom-téri és egyetemi építkezéseket, este visszautazott 
Budapestre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délélőtt a budapesti gyorsvonattal 

Szegedre érkezett Luppe Hermann nürnbergi 

főpolgármester, akit útjára felesége is elkí-

sért. Az állomáson nagy társaság várta a ven-

dégeket. A város képviseletében Berzenczey 

Domonkos műszaki főtanácsos és a tiszti fő-

orvos fogadták, az egyetem részéről dr. 

Schmidt Henrik egyetemi tanár jelent meg, 

továbbá Luppe főpolgármester szegedi isme-

rősei, Rózsa Béla és Rerrich Béla, a Templom-

tér tervezője. 

Rövid üdvözlés után a városba hajtattak a 

vendégek, akik villásreggelire Rózsa Bélá-

hoz voltak hivatalosak. Luppe főpolgármester 

innen a városházára ment, ahol szegedi kollé-

gájánál, dr. Somogyi Szilveszter polgármes-

ternél vizitelt, majd Berzenczey Domonkos 

kalauzolásával a fogadalmi templomot és ÍZ 
egyetemi építkezéseket tekintette meg. A fő-

polgármester tiszteletére megszólaltatták az uj 

orgonát, amelyről Luppe nagy elragadtatással 

nyilatkozott. A hangverseny után a főpolgár-

mester körüljárta az árkádokat, majd fe'ment 

a kémiai intézet tetőzetére, ahonnan hosszv. 

ideig nézegette az ápitkezéseke' és igen beha-

tóan érdeklődött, b )gy a vúr-% miből tudta 

előteremteni a: építkezés nagy költségeit. Ti-

zenkét óra után a társasás a Tiszapartra s<" 

tált ki, megnézték uj klinikákat, majd át-

gyalogoltak Újszeged t^, abo' egy órakor a 

kioszkban halebéden látta vendégül Luppe 

Hermannt dr. Somogyi Szilveszter polgármes-

ter. Ebéd után a tanyát látogatta meg a nürn-

bergi főpolgármester, majd este "élnyolckor 

visszautazott Budapestre. 

A Délmagyarország munkatársa a Templom-

téren beszélgetett a főpolgármesterrel, aki a 

következőket mondotta: 

— Olyan nagy és impozáns ez az épitkezés, 

hogy akármelyik világváros is büszkén dicse-

kedhetne vele. Csodálkozom azon, hogy ilyen 

grandiózus munkát sikerült a Trianon által 

sokat szenvedett Szegeden végrehajtani. 

Luppe főpolgármester felesé 
az állomáson. 
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