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Beszámoló decemberről. 
— Pusztít a sertísvész. — 

(Saját tudósítónktól.) Szombaton dél-
után négy órakor tartotta szokásos (havi ülé-
sét a közigazgatási bizottság Lázár György 
dr. polgármester élnöklésével a városháza 
bizottsági termében. Az ülésem a sablónos re-
íerádák hangzottak, aimdlyekről az alábbi is-
mertetést adjuk: 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a decem-
ber havi egészségügyi viszonyokról tett je-
lentést a bizottságnak. Általában javultak a 
közegészségügyi állapotok. A járványos meg 
betegedések száma, de különösen a, kanyaró 
eseteké örvendetesen csökkent. A járványok 
jellege igen enyhe. Mindazonáltal több isko-
lát be kellett zárni, igy a belvárosi és a hét-
vezér-utcai ovóiskolákat, az ujszegedi II. fin 
és a II. leányosztályokat. A nem ragályos 
betegségek közül a légzőszervi bántalmak 
uralkodtak leginkább. A népességi szaporu-
lat a születések számának jelentékeny emel-
kedése folytán kedvező volt és a halálozá-
sok számát százbatvannégygyei multa, felül. 
Élve született 2ft4 fin és 168 leány, ös-zefen 
372 lélek. Halva született 3 fiu ós 7 leány, 
összesen 10 lélek. Meghalt. 109 fin és 99 leány, 
összesen 208 lélek. A kerületi orvosok 21 (i 
szegény tóteget kezeltek. 

Kcdaeic Károly pénz ügyi gazga t ó a de-
cember havi adóforgalomról számolt be. De-
cemberben az előző év eredményéhez képest 
egyenes adóban 60,036.05 korona, hadmen-
tességi díjban 373.74 korona csökkenés mu-
tatkozott. Az összes ágazatok jövedelmezősé-
gében tebát a befizetések eredménye 60409.79 
koronával volt kedvezőtlenebb. Előírtak: 
egyenes adóban 26918.19, országos betegápo-
lás*! pótadóban 945.64 koronát. Töröltek be-
hajthatatlanság cimén egyenes adóban 30768 
korona 42 fillért, országos betegápolási pót-
adóban 1168.84 koronát. Házadámen térségit 
22 esetben állapítottak meg, fizetéshalasztást 
18611.95 korona erejéig engedélyezett a ma-
gyar királyi adóhivatal. A mult évi forga-
lom végered menyében az előző évnél mégis 
kedvezőbb volt, amennyiben 162,626.89 ko-
ronával több adét hajtottak be. 

Jánossy Gyula királyi tanfelügyelő az 
elmúlt hónap tanügyi állapotairól referált. 
Jelentette, hogy a 'kultuszminiszter a köz-
gyűlésnek 3 gazdasági népiskola felállításá-
ra vonatkozó ajánlatát el fogadta. Ha valami 
akadály közbe nean jön, kilátás van arra, 
hogy a gazdasági iskolákat még ez év szep-
temberében megnyitják. A külterületen jár-) 
ványos betegség miatt a zöldfási iskolát kel-
lett bezáratni. 

Pálfy József dr. árvaszéki elnök az ár-
vaszéki hivatal egész mult évi forgalmáról 
tett jelentést. Eszerint a .mult évben az árva-
székhez 14011, a közgyámi hivatalhoz 5938 
ügy érkezett. A gyámoltak száma 9553, a 
gondnokoltak száma 257 volt 1913. végén. A 
gyámpénztár forgalma 9.511,261.21 korona 
volt, amely igy oszlott meg: készpénz 
3.751,146.17, pénzintézeti betét 2.149,543.97, ér-
tékpapír 1.220,183.60, adóslevelek 2.375,904.57, 
drágaság 14.491 korona 90 fillér. Az árvaszék 
ÖZ Összes beérkezett ügyeket késedelem nél-
kül, azonnal elintézte s ugy a gyámpénztár, 
mint a közgyámi hivatal az árvaszék rendel-
kezéseit azonnal és fennakadás ,nélkül foga-
natosította. 

Szapár József dr. az elmúlt hónap bör-
tönviszonyp.iról referált. A fogházba,n rend 
és tiszta,ság volt, a felügyelet és biztonság 
kifogástalan, .szökés nrnn fordult elő, ragá-
lyos betegség nem volt, az élelmezés ellen 
nem merült fel panasz, a fegyelem is kifogás-
talan volt, A törvényszéki fogházban decem-

berben le tar ióz tatásban volt 227 férfi és 36 
nő. vaiamennyien jogerős ítélet alatt.. Vizs-
gálati fogságban 289 férfi és 45 nő volt. A 
külterületi börtönben foglalatoskodó rabok 
gyári munkájából a mult hónapban 101 ko-
rona 20 fillér folyt be a kincstár részére. 

Alexander Lajos a december havi állat-
egészségügyi viszonyokról referált, ,Az állat-
egészségügyi viszonyok nem egészen jók vol-
tak, öt körzetben sertésvész jelentkezett és 
még most is tart, bár a betegség szórványos, 
ebben az időszakban mégis szokatlan. A köz-
vágóhidon a mult hónapban leöltek és köz-
fogyasztásra alkalmasnak találtak 508 nagy-
marhát, 60 növendékmarhát, 420 szopósbor-
jut, 6187 sertést, 1337 juhot, 56 bárányt, 13 
lovat, A város egész területén elhullott 15 
ló, 7 szarvasmarha, 33 sertés. A vasúton kii.l-
és belföldre el,szállítottak 92 szarvasmarhát, 
1326 sertést. Az egész város területén kiad-
tak 360 darab 20 filléres, 245 darab 12 fillé-
res és 2399 4 filléres marhalevelet. 

Az ülésen resztvettek: Lázár György dr. 
polgármester, elnök, Bekor Pál helyeit s 
polgármester, Tm-chter Endre főjegyző, l ln 
logh Károly, Gaál Endre dr., Koczov János, 
Tóth Mihály dr. tanácsosok, Turóczy Mihály 
dr. tiszti főügyész, Pálfy József dr. árvaszé-
ki elnök, Faragó Ödön dr. tiszti főorvos, 
Rnek Lipót aljegyző, Faúr Komé' építési 
felügyelő, Sz ipár József dr. királyi ügyész, 
Alexander Lajos főállatorvos, Jánossy Gyu-
la királyi tanfelügyelő, Jászai Géza, Jed,llra-
ka Béla dr., Ghláth Lipót és Ujj József dr. 
bizottsági tagok. 
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Ha nazarénus lesz 
a gyálai paraszt. 

(Saját tudósítónktól.) Élt éldegélt Gyá-
lán évtizedek óta egy szerb paraszt, aki ,a 
maga módján: keserves .munkával és so'k ra-
vaszsággal megszedte magát. Kis házikót épí-
tett, vályogból, szalmából és kevés tégláiból. 
És téli hidegben a vál.yogos háziban eltépe-
lődvén a világ sorsa felett, eszébe jutott, mi-
lyen, jó lenne, ha a vályogos házat készpénz-
re lehetne váltani, sokra, legalább is többre, 
mint amiennyibe került. Mennyivel különb 
ház állhatna a régi, rozoga, vályogos helyén. 
És a tépelődést ravasz, merész ötlet váltotta 
föl. Sok-sok évvel ezelőtt egyik télen a gyá-
lai hideg éjszakába piszkos lángnyelvek 
csaptak föl a paraszt házából, melyek a vis-
kót egy-két óra alatt elhamvasztották. Így a 
vályogos ház rövidesen készpénzre váltódott 
fel. Az tiizvizsgálat nem tudta kideríteni a 
tíiz okát, a kár megvolt, a ház biztosítva volt 
és a biztosító intézet — a' Fonciere — fi-
zetett. 

Történt a héten, egyik napon, hogy egy 
bozontos külsejű, vastagon öltözött, szakál-
las paraszt állított be Bokor Emilhez, a Fon-
ciere szegedi titkárához. 

— Mit akar? — kérdezte tőle a tit-
kár. 

— Nem tudni magyar —• válaszolta a 
paraszt, hadonászott, szerbül beszólt, a szi-
vére tette a kezét,- a fejére iitöít, stb. Ami-
kor látta, hogy soliogyse tudja magát meg-
értetni, elsietett. Rövid idő múlva visszatért 
egyik szegedi kereskedővel, aki jól beszól 
szerbül. Tolmács utján azután előadta kórc-
sét: 

— Ö az a gyálai paraszt, akinek évek 
előtt a háza leégett. A Foncierenéí volt a 
háza biztositva és ö a biztosított összeget fel-
vette. Most meg akar térni az igaz hithez: 
nazarénus lesz. De nem fogadják addig ma-
guk közé a nazarénusok, amig bűneiért nem 
vezekel, bocsánatot nem nyer. .Megvallja: a 
házát akkor ö gyújtotta fel. Esedezik a titkár-
hoz, bocsásson meg neki. 

— Nagyon szívesen — feleli 'Bokor, — 
de térítse vissza a dijat, amit akkor kifizet-
tünk. 

— Nincs miibal — vergődik a nazarénus, 
a gonoszságom sok csapást zúdított ráim. 
Semmim sincs. Az uj hitre: semmim. De szi-
vem, az van. , 

És esdekelve mutat a szivére. És sir és 
könyörög tovább, öngyilkos lesz, ha bocsá-
natot nem nyer. ö vezekelni akar. Szánja 
bűneit. És az uj hitre akar térni, az egyetlen 
igaz hitre. Végül, is kijelenti Bokor: megbo-
csdjt neki. Véres lesz és könnyes a paraszt 
mindkét szeune. Bokor kezéhez 'kap és meg-
csókolja. És elrohan. 

Azóta talán már boldog és megelége-
dett igaz hitében a nyomorgó, szegény és 
piszkos paraszt. Vagy tovább járja tövises 
útját a — megbocsájtásért. 

Hirdessen a Dchnagyarországban! 

m 

NE FOGADJON EL MÁST MINT 

^ T U N G S R A M SfeííBÉ 
HAZAI GYÁRTMÁNY.ÓVAKODJUNK UTÁNZATOKTÓL! 


