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Beszámoló áprilisról 
(Saját tudósítónktól.) A város .közigaz-

gatási bizottsága pénteken délután négy óra-
kor tartotta szokásos .havi. ülését Cicaíricis 
Lajos dr. főispán elnökilésével. Az ülésen a 
sablonos havi jelentések isimertetésén, kívül 
érdekes vita fejlődött ki a régi kórház mázé-
nál köi •ül azoknak a beszédeknek a kapcsán, 
amelyek részint a közgyűlésen, részint az uj 
korház érdekében hangzottak öl. Az ülésnek 
®r'"ől a részéről küllői! tudósításban1 számo-
mnií be, a havi jelentéseket pedig az alábbiak-
ban. ismertetjük: 

Faragó ödön dr. tiszti főorvos április hó-
nap egészségügyi viszonyairól referált. A 
K°zegészségügy,i viszonyok kedvezőek voltak, 
a halálozások száma csökkent, a népességi 
szaporulat pedig emelkedett. Ragályos beteg1 

tó§ek icisak szórványosan fordultak elő a 
belterületen, a külterületen azonban még 
W(osí is járványos a kanyaró, főként a krrá'ly-
talmi kapitányság területén, óvóintézkedés 
okából bezárták .egy időre a vedresszéki, ki-
ndyhalmi és csorvai iskolákat. A nem ra-
kalyos természetű megbetegedések közül a 
eg'zőszervi betegségek léptek fel leginkább 

ezek okozták a legtöbb halálozást. A né-
rsotó8'7 m o z ga lom a következő volt: született 
tó fiU) reg leány, összesen 351 ilólek, meg-

"mt 114 fin, 104 leány, összesen 218, a népes-
e i szaporulat áprilisban 133, mig a mult 
1 "napban 108 volt. A főorvos szerint a viz-
vczeték üzemképessége nem volt megfelelő, 
e ugy vegyi, mint bakteriológiai szemporat-
°t kifogástalan. A közbiztonság kielégítő 

Vcilt. 

. Jánossy (Gyula királyi tanfelügyelő je-
,entette, hogy április hónapban több elemi 
Jkolában tett látogatást. Sok iskolát 'kellett, 

^záratni a járványos betegségek miatt. Fel-
sok volt a trachomás beteg a zabosfalvi 

sKolában, ahol elkülönítve vannak ugyan a 
anulók, de nem gyógykezelik őket, igy so-
"n közel állanak a megvakuléshoz. Elen-

tódhetetliennek tart ja , hogy ezek a trachomá-
"k megfeleilő gyógykezelésben részesüljenek. 
^Jelentette, Ihogy a kultuszminiszter az ele-
h iskolák hatodik osztályának záróvizsgáira 
taolaf,e[lü;gyelőkiil (Saller Kristóf Eépezdei, 

j ".''fnyaij .Gyula polgári iskoilai, Nemecskay 
pfyán elemi iskolai és Nagy Ferenc nyu-
|a'm.azott. elemi iskolai igazgatókat küldte 
ró A túlzsúfolt tanyai iskolákon segítendő, 

u j tanítói állást szervezett a kultusz-
miszter s a tanítók addig, amig az u j osz-

ytyok megépülnek, délelőtt-délután felvált-
tanítanak. Előterjesztést tett a miniszter 

róz a harmadik igazgatói állás megszervezé-
is, amelyre szükség van, mert jelenleg 

ízesen 66 iskola van, amelyekben 84 tanító 
egai az oktatást. 

. Redacic Károly pónaiigyigazgató jelen-
ete, hogy az elmúlt hónapban befolyt egye-

^ adóban 11941, liadmentesSégi dijhan 843 
{j.°rpna. Az emiitett ágazatok jóvedölmező-
É'géten töhát az áprilisi eredmény a mult 
tó Ugyanezen hónapjánál 11097 koronával 
°dvezőbb. Elöirtak egyenes adóban 1803, or-

^agos betegápolási pótadóban 11 koronát, 
itó'gyváltozás icimén töröltek egyenes adó-
tó" 2658, betegápolási pótadóban 62 koronát, 

yaj thata t lanság cimén töröltek egyenes 
tó°bau 6074, betegápolási pótadóban 274 ko-
phat. 
^ Harsányi Kálmán királyi ügyész jelen-
te6 szerint a törvényszéki fogházlban rend 

tisztaság volt, ragályos betegség nem for-
] y elő, fegyelmi büntetést nyolc esetben 
tó tett alkalmazni. A fogházban áprilisban 
^tarosén elitélt férfi 105, nő 18, felebbezés 
f,; p 1 5 férfi, 2 nő, vizsgálati fogságban 29 

911 és 5 nő volt. 
Alexander Lajos főállatorvos a mult lió-

yte' állategészségügyi viszonyairól számolt 
tó. ..arQólyek nem rosszabbodtak. A tanyák 

2"tt .csekélyebb nílérvbau lórühkór és ser-

tésvész lépett f ö l A város egész területén 
elhullott 16 ló, 5 szarvasmarha, 36 sertés, 2 
juh. A közvágóhídon leöltek és közfogyasz-
tásra alkalmasnak találtak 529 nagymailhát, 
75 növendékmarhát, 922 szopás borjút, 1526 
sertést, 323 juhot, 1 kecskét, 4080 bárányt , 
12 lovat. A vasúton kül- és (belföldre elszál-
itottak 128 szarvasmarhát 669 sertést, 208 ju-

hot. Kiadtak a város területén 1375 20 fillé-
res, 859 12 filléres és 3555 4 filléres marha-
levelet. Végül ,az 1914. évi állatöss&eirás 
eredményéről számólt he a főállatorvos. A 
város területén 1914-ben 16166 szarvasmar-
hát, 131.54 lovat, 51722 sertést és .28618 juhot 
irtak össze. A mult évi eredményihez képest 
a szarvasmarha és a juhállományban csök-
kenés mutatkozik, mig a ló- és sertésállomány 
kis mértékben növekedett. 

A jelentéseket a bizottság tudomásul 
vette. 

(-) A középitészetí tanács ülése. A 
középiíészeti tanács pénteken este fél nyolc 
órakor, a közigazgatási bizottság ülése után 
Cicaíricis Lajos dr. főispán elnöklésével ülést 
tartott. Taschler Endre főjegyző bejelentette, 
hogy Csernovics Agenor elhalálozásával meg 
üresedett egy tagság a tanácsban, egyben 
indítványozta, hogy a középitészetí tanács 
Csernovics Agenor elhunyta fölött, .aki igen 
buzgó és tevékeny tagja volt a tanácsnak, 
jegyzőkönyvben fejezze ki részvétét. Az in-
dítványt egyhangúlag elfogadták, majd Ci-
catricis Lajos dr. főispán bejelentette, hogy 
fölterjesztést fog intézni a belügyminiszter-
hez a megüresedett tagság betöltése iránt. 
Ezután építkezési ügyöket intézett el a köz-
épitészetí tanács, tudomásul vette a vízveze-
téki bizottság jelentését és végül elfogadta a 
tüzérlaktanya terveit. 

RoyaS nagykávéházban 
minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytárgyakkal. • 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Royal Zöldike." 

Tulajdonosok: Matejkaés Fliegel. 
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o SzAK—SzTK. Nincsen az a fővárosi 
csapat, melynek vendégszereplése elé oly lá-
zas kíváncsisággal nézne a sportközönség és 
amelynek játéka akkora emóciót keltene, 
mint a SzA—SzTK találkozása. íMóltán ne-
vezhetjük a megvívandó küzdelmet a futball 
nagyhetének. Ez a renkivüli érdeklődés pe-
dig abban leli magyarázatát, hogy a piros-
feketék és a kék-fehérek hólnapi mérkőzése 
nemcsak a győzelemért és a bajnoki pontok-
ért, hanem a hegemóniáért is megy. Ezt 
tudja, ezt érzi a közönség és a csapat minden 
tagja és innen, van az ia komoly készülődés, 
melynek osak ritkán lőhetünk tanúi, önként 
fölvetődik most az a kérdés, hogy melyik csa-
pat győzhet? Az eddigi eredmények után ha-
bozás nélkül azt feleinők, hogy a meccs győz-
tesét a SzAK-bian, .a piros-fekete dresszt vi-
selők csapatában sejt jük. Mellette szól pályá-
ja, szuggesztív erőt gyakorló közönsége ós 
még sok más mellékkörülmény. Ámde a fut-
ballban hasonló képességű két csapat, küz-
delménél hálátlan doflog az eredményt előre 
megjósolni. A helyzet valóban az, Ihogy a 
meccs eredménye teljesen bizonytalan és bi-
zony mind a két csapatnak tudásának teljes 
kifejezésével kell a küzdelembe bocsátkoz-
nia, Iha a győzeflem pálmáját megszerezni 
akarja. Akármint végződjék azonban a mér-
kőzés, abban bizonyosak vagyunk, hogy mind 
végig nyugodt, fair lefolyású meccsben lesz 
részünk, amire egyébként garanciát nyúj t a 
bíráskodásáról jó hírekkel Szegedre jövő 
Lescheditzlcy (Máv. Gépgyár). Előzőleg re-
vánsmérkőzésü'ket tar t ják a SzAK II. és Ipar. 
csapatai. 

100.000 KORONA 
ÉKSZERÁRU HITELRE 
Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer-1 

árut óhajtunk kényelmes részletfizetés ellenéhen 

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert, 

arany, ezüst órát. Briliáns-árut, ezüst és kina ezüst 

evöszert, márvány és valódi bronz mfiipari tárgyakat 

hitelre. Azonnali fizetésnél iG°/o engedményt adunk. 

TELEFON 10—65. 

| Az áruátvételkor a vételár V* része fizetendő. 

A fennmaradt összegre havi részlet: 
50 kor.-ig K 5 — 

i 100 „ » 8 — 

í 200 „ 15— 

300 „ » 25— 

I 5C0 „ » 40— 

j 1000 „ n 6 0 — 

I 2000 „ n 100— 

| 3000 „ V 150— 

| 4000 „ n 200— 

I 5000 „ n 250— 

ÉKSZERÉSZEK 

ÉS ÓRASOK :-: FISCHER TESTVÉREK 
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 10. SZÁM 

DÉLMAGYARORSZÁG 


