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hogy mennyiben fognak alkalmazkodni 
Kossuth intelméhez Károlyi Mihály és a 
többi delegátus társai. 

Beszámoló októberről. 
— Terjednek a járványos betegségek. — 

(Saját tudósitónktól.) A közigazgatási 
bizottság hétfőn délután négy órakor tartotta 
szokásos havi ülését Lázár György dr. pol-
gármester elnöklésével. A havi jelentések 
közül külön 'kell megemlítenünk Faragó 
Ödön dr. tiszti főorvos jelentését, amely ar-
ról számolt be, hogy a közegészségügyi vi-
szonyok a mult hónapban a nagymértékben 
föllépett járványos betegségek miatt általá-
ban kedvezőtlenek voltak. Különösen a ka-
nyaró fészkelődött be a város területére, 
úgyannyira, hogy az elemi iskolák nagyré-
szét be kellett záratni. A tanyákon: a basi-
hagymáz terjedt el járványszerüen és a be-
tegség leküzdését nagyban akadályozza az 
is, hogy a külterületen kevés az orvos. Legr 
utóbb is két Mii területi orvosi állásra hirde-
tett pályázatot a város, de nem akadt egyet-
len pályázó sem. 

Faragó Ödön ,clr. tiszti főorvos .a aniult 
hónap közegészségügyi viszonyairól referált. 
A közegészségügyi viszonyok ugy általában, 
mint az előző hónaphoz képest kedvezőtlenek 
voltak. Különösen a ragályos betegségek s 
ezek között a hasi hagymáz és a kanyaró lép-
tek fel nagyobb számban. Különösen Alsóta-
nyán terjedt el nagymértékben a hasi hagy-
máz, mig a kanyaró a város belső területén 
szedett sok beteget. Emiatt több elemi isko-
lát be kellett záratni. A népességi mozgalom 
a mult hónapban a következő volt: Született 
167 fiu, 138 leány, összesen 305 lélek. Halva 
született 9 fiu 'ós 1 leány. /Meghalt 120 fin és 98 
leány, összesen tehát kétszáztizennyolcan. A 
népességi szaporulat 87 lélek. A köztisztaság 
a mult hónapban is kielégitő volt, a vízveze-
ték kifogástalanul működött. 

Kedacic Károly királyi pénzügy,igazgató, 
a mult hónap adóforgalináról referált. Októ-
jberben a mult év ugyanezen hónapjához ké-
pest az egyenes adónemek jövedelmezőségé-

ben emelkedés mutatkozott és pedig egyenes 
adóhan 3310 korona 18 fillér, hadimén,tessógi 
díjban 180 korona 02 fillér. Az eredmény te-
hát 3490 korona 20 fillérrel kedvezőbb. Elő-
írtak egyenes adóban 8982 korona 32 fillért, 
országos betegápolása pótadóban 230 korona 
71 fillért, tárgyváltozás óimén töröltek egye-
nes adóban 16688 korona 63 fillért, országos 
.betegápolási pótadóban 299 korona 43 fillért. 
Házadómentességet 2 esetben állapítottak 
meg, fizetéshalasztást pedig öt szegedi lakos 
részére engedélyezett az adóhivatal 5347 ko-
rona 07 fillér erejéig. 

Jánossy Gyula királyi tanfelügyelő az 
elmúlt hónap tanügyi állapotairól számolt 
be. Kiemeljük a jelentésnek azt a részét, a 
mely az országos szabadoktatási bizottság 
szegedi osztályának megalakítását közölte ia 
bizottsággal. A szabadoktatási bizottság szer-
vezetét és oólját a mult héten részletesen is-
mertette a Délmagyarország. A jelentés- to-
vábbi részében szóvátette a tanfelügyelő, 
hogy az iparos tanonciskola osztályai kicsi-
nyeknek bizonyultak a növendékek nagy szá-
mához képest. Emiatt a tanítás, nem igen 
lehet eredményes. Miig lötfl'-ban esalk ililOO 
volt az iparostanoncok száma, az idén már 
2100-ra emelkedett, ezzel szemben a helyisé-
gek száma ma is esak .annyi, amennyi azelőtt 
volt. Fölhívta a tanfelügyelő a közigazgatási 
bizottságot, hogy az iparostanoncislkolák ki-
bővítése céljából intézzen meegkeriesést a ta-
nácshoz, hogy ez mielőbb .gondoskodjék az 
iparostanonciskolák kibővítéséről. 

Szapár József dr. királyi ügyész október 
hónap börtönviszony,airól tett jelentést a bi-
zottságnak. A szegedi királyi törvényszék 
fogházában a mult hónapban is kifogástalan 
volt a rend és a tisztaság. Szökés nem for-
dult elő. Az élelmezés kielégítő volt. .Letar-
tóztatásban volt október hónapban 179 férfi 
és 28 nő, vizsgálati fogságban 53 férfi és 11 
nő. 

Alexander Lajos főálliatorvos a mult hó-
nap állategészségügyi viszonyairól referált, 
amelyek általában .kedvezőek voltak. A köz-
vágóhídon leöltek és közfogyasztásra alkal-
masnak találtak 618 darab nagy marhát, 65 
növendék mlarhát, 467 szopós borjút, 3176 ser-
tést, 2281 juhot, 4 kecskét és ,16 lovat. A vá-
ros egész területén elhullott 18 ló, 6 szarvas-

Most már föllázadok. 
— Édes fiam, Strindberg .szamár! 
— Most egyszerre? — gúnyolódik zo-

kogva. 
— Igenis. Nagyszerű emlber az igaz, 

de mértékkel lelhet csak élvezni. S ha a férj 
és feleség dolgairól beszél, egészen abnor-
mális. i 

Kissé megnyugszik és rövid gondolkozás 
után ezt suttogja: 

— Lehet, hogy igazad van.. 
— Biztosan! — igyekszem , megerősi-

teni. . 
Csakhamar azonban fokozottabb méfi-

fékibemi tör 'ki a sirás és igy búsong: 
— ,És ha ugy is van! Ugy .fáj nekem, 

hogy mi szinte meg vagyunk réimül've, félünk 
attól a csöppségtől — alig hogy az első élet-
tje lt megadta — hogy semmi szeretettél, 
'.sem'mi örömmel nem fogadjuk érkezésének 
hirét. 

Igyekszem megvigasztalni: 
— Nos, igen. Az tény, hogy az első ér-

zésünk a csodálkozás volt. De az többnyire 
igy szokott lenni. És ép azért annál jobban 
fogjuk szeretni, ha imár egyszer megérke-
zett. 
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— Ugy-e ugy lesz tényleg? Különlben 
igazán1 „szegény gyerek" lenne. 

Végül mellemre fekteti fejét — .még 
párszor zokog — majd mély álomba me-
rül. , 

* 

A hónapok múlnak és sok nehéz órában 
van része. 

Ha föl akarom vidítani, végtelen jóság-
gal mosolyog rám és igy szól: 

— Most már minden .egyéb mellékes, 
csak a te kívánságod teljesüljön, csak leány 
legyen, ha mindjárt yörös is a haja! 

Végre egy ezüstös téli napon ennek az 
'ideje is elérkezett. . 

A bölcs néni, imár nálunk van. egy vi-
dám, fiatal teremtés, alki reményt és bizál-
'mat visz a betegszobába. És tiszta és lelki-
ismeretes. Sörösüvegben viszi magával a 
szublimátot és .félóráig mossa a kezeit. 

Nem mondhatnám, hogy túlságosan jól 
érzem magamat ott a lakás másik végében. 
'Sőt ,a lehető íegkényelmetiénctobül érzem, 
magamat. Időközönként a fiúval beszélgetek, 
'aki kint ül a konyhában ;a cselédnél és aki az 
anyjához szeretne bemenni. Majd a szoba 
egyik sarkából a szembe lévőbe sietek, vagy 
'végigrohanok a mégy fal,mentén, miként au- ' 
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marha, 108 sertés. A vasúton kül- és belföld-
re elszállítottak 236 szarvasmarhát, 908 ser-
tést. Az egész város területén ikiadtatk .1471 
darab 20 fiHéresv '589 d,arlah 12 filléres és: 
1520 diarab 4 filléres .marhaleveleit. 

Az ülésen részt vettek a következők: 
Taschler Endre főjegyző, Koczor János, Gaál 
Endre dr. Tóth Mihály dr. tanács,oso>k, Fara-
gó ödön dr. tiszti főorvos, Pálfy József dr. 
árvaszéki elnök, Kedacic Károly pénzügy-
igazgató, Faur Kornél műszaki tanácsos, az 
államépitészeti hivatal főnöke, Jánossy Gyu-
la. királyi tanfelügyelő, Szapár József dr. ki-
rályi ügyész, Alexander Laj,os főállaitorvos, 
Becsey Károly dr., Jedlicska Béla idr., Obláth 
Lipót, Papp Róbert dr., Rósa Izsó dr., Szarva-
dy Lajos bizottsági tagoik. 

Alfonz király Bécsbe utazott. Madrid-
ból jelentik: Alfonz király és Viktória ki-
rályné expresszvonattal iPárisoní át Bécsbe 
utaztak, A pályán d varon megjelenttak a,z 
anyakirályné, a királyi család valamennyi 
tagja, a miniszterek, a hatóságok fejei, Aus,z-
t.ri a/jMagyaror^zág és Erantfiaorlszág (nagy-
követei. 

Háború után. Szófiából jelentik: A szer-
bek, alkik az anínektált tartományokra kiadott 
drákói remidlelkezéseikeit; egéífz szigailusúguk-
bain alkalmazzák, negyvenhat bolgárt tiz évi 
fogházra Ítélteik. Köztük van tizenegy pap, 
akiket Moniasztirban azért .fogtak el, mert az 
albán fölkelés idején a misékben Ferdinánd 
király és a bolgár .inetropoláta nevét ,említet-
ték. A többi elitéltet azzal vádolták, ihogy fco-
mitáesik voltaik. — Athénből jelentik: Az at-
héni távirati iroda hivatalosan jelenti: A trá-
ciai (bolgár hatóságok a .görög lakosokat ka-
tonai kísérettel a határhoz hurcolták, birto-
kaikat és házaikat elkobozzák és .bevándorolt 
bolgárokat ültetnék helyükbe. A bolgárok 
számos görög templomot is megszálltak és 
elkergették a papokat. 

Nem tül sók ídő múlva hívnak. A .bölcs 
néni elémbe állt. 

— Itt szerencsésen lebonyolodott? — 
kérdezőm izgatottam. 

— Minden .rendben van, —- mondja 
örömtől sugároz'va. 

Bent fekszik a legszeretettebb lény, cso-
dás, íenkölt boldogsággal1 arcában. Könnye-: 
dén, szabadom. Kinyujtózva a paplan alatt. 
Szelíd mozdulattal nyújtva felém törékeny, 
fehér kezét és szemeiivei arra a kis holmira 
mutat, amely .ott fekszik mellette a pár-
nán. 

— Itt Van a leányod! — mondja halkan 
és halványam! mosolyogva teszi .hozzá: 

— És az én hajamat is örökölte. Nézd1 

csak! 
A januári napfény beragyogja az ágyat 

és fényében .aranyosan csillog meg a parányi 
fejecske. 

És ékkor hirtelen hiányzik valaki, aki-
nek köszönetet mondhatnék. 

lEgy lény. — Égy Isten. 
Pedig csak a világ legtermészetesebb és 

legtitokzatosabb csodája .ismétlődött. 
— De nincs isenki. 
És ájtatosam megcsókolom az anya tö-

rékeny fehér kezét. 
Belenyugszik és csak arra kér: gusztusi nap délutánján a jegesmedve. 

Értesítés Kárpitos áráK MrKiiet részletfizetésre is 

m 
Telefon 1203. sz. 

£ Dús választék kész díván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze-

rűen és olcsón eszközöltetnek. Kossut LajOS-SUgárut 6. szám. 
kárpitos-üzlet 


