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A z utca leánya 
Társadalmi dráma 3 
fölvonásban. Irta s 
Jean GSeard. A szere-
pekef a ComedieFran-
caise tagjai játszák! 
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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged novemberben. 

— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-
zottság hétfőn délután tartotta rendes havi 
ülését. A szokásos előadói jelentéseken ki-
vül, amelyek a megszokott mederben mozog-
tak — egyéb jelentős tárgya az ülésnek nem 
volt. A jelentések közül kiemelkedett Scossa 
Dezső tanfelügyelőnek a mult tanévről elő-
adott jelentése, amellyel lapunk más helyén 
foglalkozunk. 

Az ülésen Lázár György dr polgármester 
elnökölt és a következők voltak jelen: Tasch-
ller Endre főjegyző, Balogh Károly, Koczor 
János tanácsosok, Thuróczy Mihály dr tiszti 
főügyész, Rálffy József dr árvaszéki elnök, 
Faragó Ödön dr főorvos, Jung Péter főállat-
orvos, Pfann Lajos tanácsjegyző, Scossa 
Dezső tanfelügyelő, Kruspér Pál műszaki fő-
tanácsos, Vedaeic Károly pénzügyigazgató, 
Becsey Károly dr, Jedlicska Béla dr, Pap 
Róbert dr, Perjéssy László, Rósa Izsó dr, 
Szarvady Lajos és Végman Ferenc dr bizott-
sági tagok. 

Taschler Endre főjegyző felolvasta a pol-
gármester rendes liavi jelentését, amelyet tu-
domásul vettek. 

, Faragó ödön dr tiszti főorvos bejelenti, 
hogy a közegészségügyi viszonyok november 
havában elég kedvezőek voltak, mert a szü-
letések csaknem arányos száma mellett a ha-
lálozások száma csökkent és igy a népességi 
szaporulat jóval kedvezőbb volt. A ragá lyos 

betegségek közül különösen a kanyaró és a 
bárányhimlő mutatkoztak nagyobb számban. 
Született 148 fiu, 167 leány, meghalt 92 férfi, 
96 nő. A népességi szaporulat 127 lélek, 38 
lélekkel több, mint 1910 november havában. 
A városi kórházba 291 beteget vett föl, a 
gyermekmenhelyen 73 beteget kezeltek, a ke-
rületi orvosok 160 szegénybeteg gyógykeze-
léséről gondoskodtak. 

Vizsgálatot 261 esetben tartottak az orvosok 
és 852 liter tejet, 15 kilogram szalámit, 55 ki-
logram húst, 70 kosár gyümölcsöt koboz-
tak el. 

Kedacic Károly péniigyigazgató arról tesz 
jelentést, hogy egyenes adóban 6615, hadmen-
tességi dijban 1010 koronával kevesebb folyt 
be a mult hóban, mint 1910 novemberében. 
Befolyt egyenes adóban 319,508, hadmentessé-
gi dijban 4386 korona. Töröltek egyenesadó-
ban 6353, betegápolási pótadóban 239 koro-
nát. Házadómentességet 11 esetben állapítot-
tak meg és 9 szegedi lakosnak 2096 korona 
adóbátralók erejéig halasztást adtak. 

Scossa Dezső királyi tanfelügyelő jelenti, 
hogy járvány miatt nem zártaik be novem-
berben iskolát. Több tanitóválasztásról és 
több fizetésváltozásról tesz jelentést. A mi-
niszter a református iskola tandij kárpótlási 
ügyét visszaküldte. Végül több fegyelmi el-
járásról, szabadságolásokról tesz jelentést és 
beterjeszti a város népoktatásügyének 1910— 
1911. évi állapotáról szóló jelentését. 

Jung Péter főállatorvos bejelentette, liogy 
novemberben az állategészségügyi viszonyok 
kedvezőek voltak, a sertésvész teljesen meg-
szűnt és a zárlatot feloldták. A közvágóhídon 
516 marhát, 300 borjut, 3356 sertést,2018 juhot 
és 3 bárányt öltek le, a városból 87 szarvas-
marhát és 970 sertést szállítottak el és 4085 
marhalevelet állitottak ki. 

A bizottság valamennyi jelentést tudomásul 
vette. Az ülés után a gyámi felebbvitel tar-
tott ülést. 

x Szeged a h í r l a p í r ó k nyugd í j i n téze tében . 

Szeged város legutóbb nagyobb alapítványt 

tett a Magyarországi Hirlapirók Nyugdíj -

egyesülete javára. Az alapitvány jogán a 

várost egy igazgatósági tagsági hely illeti 

meg és ezt a tisztséget a város Lázár Györy 

dr polgármesterrel tölteti be. 

GYULA 
ÉS TÁRSA S 
női divatháza Szeged. 

Az összes 

helyiségekben I ^ H i s i H^jjí 

karácsonyi 
occasió 

m é l y e n leszáii itoif á r a k o n decem-
b e r Itó S-én megkezdődött . "l&g 

Divatházunkban kizárólag divatos és jő mi-

nőségű áruk kerülnek eladásra, eredeti 

értéküknek tetemes leszál l í tása mellett 

kész női kosztümök, peluche, bár-

sony, posztó - paletók ós doubl-

köpenyek. 

Szőrmeáruk: 
bundák, perzsia, sealskin, caracül 

kabátok ós köpenyek. — Szőrme 

nyakbavetők és karmantyúk min-

den szőrmefajból. Szőrme-kalapok 

eredeti párisi fazonokban. 

Blúzok, pongyolák, 
kész allak ét Iüponok. 

Eredeti párisi fűzők. 
Alkalmi meglepetésekre kiválóan alkal-

mas színházi köppenyek, echárpok dus 

választékban, mélyen leszállított árakon. 

Toll-boák féláron 
árusitfatnak ki. s 

Párisi fűzők az idényből visszamarad-

tak negyed árban árusittatnak ki. 2450 
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