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A kínai forradalom. Londonból jelentik' 
Az Exchange Telegraph Cvmpany egy távirata 
jelenti Hankauból, hogy a kormány serege a 
várostól négy kilométernyire ütött tábort, mig 
a forradalmárok a külföldi városrész közeiében 
állottak föl, hogy elejét vegyék a támadásnak. 
A hadihajók ágyúzni fogják a kikötőt. Hankau-
ban van az angol tengernagy is és átvette a 
vezetést a brit hajóraj fölött. A Tiger és a 
Gneisenau német hadihajók legénységet szállí-
tottak partra Hankauban, hogy megvédelmez-
zék honfitársaikat. — Berlinből jelentik: A 
német konzulátus olyan, mint egy haditábor. 
A tengerészek a Leipzig, Tiger és Vaterland 
legénysége. Közvetlenül azután, hogy a német 
matrózok partra szállottak, a csőcselék meg-
támadta a Mandsu városrészt, amely határos a 
külföldiek lakta negyeddel. A német tengeré-
szek szétverték a gyülevész hadat, de azt nem 
akadályozhatták meg, hogy a fosztogató banda 
menekülés közben csóvát ne vessen a házak 
fedelére. A város több helyütt kigyulladt. — 
Pétervárról jelentik: A pekingi orosz követ 
jelentést kapott Hankauból, hogy az európaiak 
felfegyverkeztek a védelemre. Asszonyok és 
gyermekek a konzulátusok épületeiben talál-
tak menedéket. 
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s z i n h á z VASS 
Feketesas-utca uj Wagner-palota. 

M a c s ü t ö r t ö k ö n 
kerül bemutatásra 

a szegedi korzó 
a és lóuerseny a 

mozgófénykép felvétele. 

Előadások fél 6, 7 és 9 órakor. 
Saját felvétel. 
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Szeged közigazgatása Szeptemberben. 

(Saját tuáósitónktól.) Szerdán délután tar-
totta meg rendes havi ülését, a közigazgatási 
bizottság. A rendes előadói jelentéseken ki-
vül jelentősebb tárgya a bizottsági ülésnek 
nem igen akadt, a jelentéseket pedig beszá-
molás nélkül elfogadta a bizottság. Szó esett 
a munkáslakások kérdéséről is, erről lapunk 
más helyén számolunk be. 

Az ülésen, amelyen Lázár György dr pol-
gármester elnökölt, a következők voltak je-
len: Taschler Endre főjegyző, Balogh Ká-
roly tanácsos, Koczor János tanácsos, Pálffy 
József dr árvaszéki elnök, Thuróczy Mihály 
tiszti főügyész, Rack Lipót jegyző, Kedacic 
Károly pénzügyigazgató, Kruspér Pál állam-
épitészeti hivatali főnök, Jung Péter főállat-
orvos, Szapár József dr királyi ügyész, Fa-
ragó Ödön dr tiszti főorvos, Ptann Lajos osz-
tályjegyző, Becsey Károly dr, Koszó István 
dr, Oblath Lipót, Per jéssy László, Rósa Izsó 
dr és Végman Ferenc dr bizottsági tagok. 

Rack Lipót ismerteti a polgármester ren-
des havi jelentését, amelyet a bizottság tudo-
másul vett. 

Faragó Ödön dr tiszti főorvos jelenti, hogy 
a közegészségügyi viszonyok az előző hóna-
péhoz képest kedvezőek voltak. Heveny ra-
gályos betegségek csak szórványosan fordul-
tak elő, noha a hasi hagymázban és roncsoló 
toroklobban megbetegedettek száma szaporo-
dott. A nem ragályos természetű betegségek 
közül szeptemberben az emésztőszervek bán-
talmai uralkodtak leginkább és ezek okozták 
a legtöbb halált. Született okóberben 153 fiu, 
168 lány, halva született 6 fiu, 3 lány, meg-
hal 96 férfi és 49 nő, a népesség szaporulata 
halt 96 férfi és 49 nő, a népesség szaporulata 
temberében. Piaci vizsgálatot 77 esetben tar-
tottak. 

Scossa Dezső királyi tanácsos, tanfelügyelő 
bejelentette, hogy szeptemberben a tanítás 
mindenütt megkezdődött. A belterületi köz-
ségi iskolába Sándor Antal és Szűcs István 
tanítókat választották meg, Polczner Erzsé-
bet állami elemi iskolai tanítónőt kinevezték, 
Kálmán Béla és Alnery József állami elemi 
iskolai tanítókat igazgatókká léptették elő. 
Ferbás Nándor 700 korona személyi pótlékot, 
Boroviák Nándor 200 korona pótlékot kap-
tak, Holub István nvugdijigényét 1200, Sze-
geleszthy Istvánnéét 3160, Kövessy Józsefét 
2100 és Konrád Györgyét 1600 koronában ál-
lapították meg. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Fenyvessy Béla tanítónak 500, 
Fuchs Vilmosnak 150, Majthényiné Simonyi 
Irénnek 100 korona államsegélyt utalványo-
zott, Székelv Mária és Holub István ötödéves 
államsegély kérvényét felterjesztették. Bu~ 
kula Emmának három heti szabadságot 
adtak. 

Szápár József dr ügysz jelentéséből kide-
rül, hogy a törvényszéki fogházban a rend, 
tisztaság, felügyelet, közbiztonság, egészségi 
állapot, élelmezés fegyelem kifogástalan volt, 
szökési eset nem fordult elő. A törvényszéki 
fogházban letartóztatva volt 208 férfi és 44 
nő. Rabmunkából a kincstár részére 79 ko-
rona 60 fillér folyt be. 

Kedacic Károly királyi tanácsos, pénzügy-
igazgató bejelentette, hogy a mult hónapban 
94.983 koronával kevesebb adó folyt be, mint 
1910 szeptemberében. Előírtak egyenes adó-
ban 2479 koronát, betegápolási pótadóban 75 
koronát, behajthatatlanság cimén leírtak 
egyenesadóban 25.710 koronát, betegápolási 
pótadóban 1217 koronát. Házadómentességet 
két esetben állapítottak meg és hét szegedi la-
kos részére engedélyeztek 1318 korona adó-
hátralék erejéig fizetési halasztást, összesen 
114.004 korona egyenes adó és 577 korona 
hadmentességi dij folyt be az elmúlt hónap-
ban. 

Jung Péter főállatorvos bejelentette, hogy 
az állategészségügyi viszonyok változatlanok 
voltak, amennyiben a sertésvés fertőző beteg-
sége még máig is fönnáll. A város területén 
elhullott 14 ló, 4 szarvasmarha, 283 sertés. A 
közvágóhídon leöltek 476 nagymarhát, 39 nö-
vendékmarhát, 440 szopós borjut, 1815 ser-
tést és 1389 juhot. 

x A számonkérőszék munká ja . A szá-
monkérőszók Lázár György dr polgármester 
elnöklésével szerdán folytatta munkáját. A 
tanács és az árvaszék ügydarabjait vizsgálták 
meg. A számonkérőszék munkáját holnap 
folytatja. 

x Bizot t sáy i ü lések. A szegedi közigazga-
tási bizottság ülése után az útadó felszólam-
lási és a gyámügyi felebbvitel tartottak ülése-
ket Lázár György dr polgármester elnöklésé-
vel. Mind a Rét ülésen folyó ügyeket intéz-
tek el. 

mm KEHEL 
t i s z a l a j o s - k ö r u t 57. s z á m . 

telefon 10—67. 

M Rendez kereskedői fizetésképtelen-
ségeket és fizetési halasztásokat. 
Eljár vendéglői és kávébázi üzle- § 
tek adás-vételénél és azokat finan- § H 

* ZT tsw 
cirozza. — Óvadékokat ad főpin- jf- S 
céreknek és vállalkozóknak. — 
Leszámitol könyvköveteléseket 
Financiroz ipari vállalatokat és 
elvállalja azok künnlevő követe-
léseinek behajtását. ~ 1091 

U R Á N I A 
MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ 
Kállay-(Hid)-utca. Holtzer-(jVülkó)-palota. 

C s ü t ö r t ö k ö n 
déluíád egynegyed hat és este kilenc órakor 

Két fölvonásban, előjátékkal, irták: 

Széhelv Vladimír, gBQUSS Dániel és Huszór im s 

Kilenc mozgófénykép 
165 szinesen vetített kép. 
Felolvassa D o t i a v e l l J á n o s tanár. 2207 
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tanoncul 
fizetéssel azonnal felvétetnek 

> Délmagyarország < 
könyvnyomdában 


