Szeged, 191-5. január 16.

A közigazgatási bizottság
első idei ülése.
(Saját tudósítónktól.) Pénteken délután 4
órakor tartotta m-eg ülését Szeged város közigazgatási bizottsága Cicatricis Lajos dr. főispán elnöklésével. Az ülésen az egyes hivatalok vezetői referáltak a december hónapban lefolyt közigazgatási eseményekről. A
jelentésekből elég szomorú kép tárul -elő.
A közegészsegügyf-v-Aiauyok decemberben súlyosra fordultak. Sok halálozás, kevés
születés, de annál több betegség volt. Ragályos kór is igen gyakran fordult elő, főleg a
katonák között. A pénzügyi viszonyok is fokozatosan rosszabbodnak. Az árvaszék egész
évi zárszámadása, majd két m'llió korona
csökkenést mutat; a december havi állami
adókban szintén nagy a csökkenés.
Az egyes jelentéseket tudomásul vette a
közigazgatási bizottság. A bizottság üléséről
egyébként az alábbi részletes tudósításban
számolunk be:
Faragó ö-dön dr. tiszti főorvos- arróíl tett
jelentést, hogy -a közegészségügyi viszonyok
decemberben nem voltak kedvezők; a népességi szaporulatban visszaesés mutatkozik.
Járványos betegségeik a polgári lakosság -körében szórványosan fordultaik elő, azonban
a hasi liagyimáz gyaikor-i volt a harctérről
jött katonák között. E megbetegedések 50
százaléka halállal végződött. 'A népességi szaporulat eredménye 83, inig az -előző hónapban 172 volt.
Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügy igazgató jelentette, hogy 1914-ben a -m-nlt évhez képest, egyenes adóban 376.025 korona
emelkedés, hadimenteisség-i díjban 65-82 korona
csökkenés mutatkozik. E -két ág jövedelmezősége tehát 339.442 -koronával kedvezőbb.
Decemberben egyenes adóban 144.455 (korona,
had-mentességi -díjban pedig 10.229 korona
csökkenés, összesen tehát 154.684 korona viszszaesés mutatkozik. Decemberben előírtatott
egyenes- adóban 10,253 korona, országos ibetegáp-olási pót a dóban 224 korona; behajthatatlanság ci-m-éu törö-lteik -egy-eines adóiban
22,183 koronát, betegá-polási -póta-dában 528
koronát,
Jánossy Gyula tanfelügyelő az iskolák-'
ban folyó tanításról tett jelentést. A 'tanítók
és tanítónők lelkiismeretesen végzik -munkájukat, bár a -háború miatt isok akadály gördül a. tanítás' zavartalan m-enéte elé. A közoktatási miniszternek ikét fontos rendelete érkezett a tan-felügyelőhöz. Az -egyik arról
szól, hogy a IV. és VI. osztályok, ott ahol a
lehetőség -megvan, megnyittassanak. iA imás-ik
rendelet -arról, hogy tekintettel a gazdasági
munkáik téli -szünetelésére, az ismétlő iskolai
oktatásnak a tanév hátralévő részére való
biztosítását kívánja. A tanfelügyelő ezután
még -jelentést tett az iskoláik állt-al -végzett
badisegély-ezési munkálatokról.
Horánszky Miklós dr. -királyi ügyélsz jelentette, hogy a szegedi törvényszék fogházéiban rend és tisztaság van. -Az élelmezés ós
egészségügy kifogástalan, szökési -eset nem
fordult elő.
Alexander -Lajos f-őáLlatoryos -az áll.altegész-ségügyrőlli tett -jelentést. Az állapotok
december-bein igen jók -voltak. -A vasúton kiélés belföldre elszállitotta»k 203 szarvasmarhát
ós 603 sertést.
Pálfy
József dr! árvaszáki elnök a
gyám-pénztár mul-t évi forgalmáról tett részletes jelentést. Az összforgalom a inalt évben
7.51-6.483 korona 40 -fillér volt. Az előző éviién 9.511,261 korona 21 -ffllér. Tehát 1.994,777
korona 81 fillér csökkenés- -mutatkozott. Az
apadás oka az abnormális -gazdaságii és pénzügyi helyzetben keresendő. Ennek dacára az
árvatár teljes íizetőképelsisége az egész év folyamául fenállott, lA-z árvaszék -a La-dbavonolta-k kiskorú gyermekeit fokozott gyámlhatóság.i támogatásban részesíti.
Az üll-és ennek a jelentésnek tudomásul
vételével -véget ért.
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Az ág) udöj'géH határa az idegekre
és fülre.
(Saját tudósítónktól.) Az ágy-uk hatása a
-leghatalmasabb iazo-k között a befolyások között, amelyeket a m o d e m ütközet ráerőszakol
az em-ber érziélkeire. -Gyakran szóiba került
már, ihogy az ember fülének dobhártyája
neirn tudja eHiviis-e-lnli a hallás tartós sérülése
nélkül ezeket a-z erős rázkódáísok-at. iEz az aggodalom természetesen gondos megfigyelésekre vezetett, amelyeket m á r 15 év előtt
megkezdték és azótia többszörösen -megismételtek. A -berlini Charité-kórház egyik orvosai
részletes -jelentest 'tett irmetgífigyelléseiinek az
eredményéről, -amelyeket a Jüterboignál tartott tüzérségi lövőgyalkorlatóknál -tett.
!A gyakorlat első és második n a p j á n 9
centiméteres ágyúikból lőttek fitettelen lőporból álló töltényekkel. -Ép ezek taz ágyúik tűnnek ki különösen éles, sivító, rövid és> -magas
dörgésükikél. Az ágyukat kezelő legénység
közüli 21-et -vizisgált-ak meg, ak-ik 90 1 öv és rázkódó hatásának voltak kitéve. A -harmadik
napon 12 centiméteres ineliéz ágyuk ikerültek
sorra, egy nná-ik ütegben 15 centiméteres
ágyuk, az előbbiek 70, a1-? utóbbiak 90 lövéssel. iE-zekneík az ágyuknak -a kezelő legénységéből 30 embert vizsgáltak -meg.
,A-z emidtett ágyuk dörrenésükre nézve
nem állltalk ,az -akkori le-gin-ehezeM) mozsarak
mögött (a -nagy „Dörmögő" akkor még nemi
jött -számításba), nevezetesen, -amikor hat
ágyúból egyszerre <ad-tiaik sortüzet, valósággal
fülsiketítő z-ajt okoztak. A szabályok szerint
a kezelő legénységnek a tüzelés alatt, vattával
kell bedugni a fülét. A fill
dobhártyájának
a megszakadása ezért ritkán fordul elő, egy
egész esztendőben cs-alk egyetlen ilyen eset
akadt.
Az -orvosi -vizsgálat először a dobhártya
é-s ® hal-lócső -küilteő -megtekintésére irányult,
azután pedig a hangvilla hatása tartamának
a megfigyelése a kopou ycsouton ikeresatül,
barmiad-szőr pedig a -magas és mély hangvilláknak a levegőn keresztüli a hallóérzékre
tett hatására, végül pedig a suttogó hang
fölfogására. A megvizsgált 102 fül közül csak
34 mutatkozott teljesen normálisnak, a többinél a hallás egészséges állapotától való csekély eltérés iputatkozott. A fülltüikörrel való
vizsgálat azonban azt mutatta, hogy a legénység -félénél a íilll állapota ,a lövés után
ugyan-az -maradt, mint a lövés ellőtt -volt. A
legénység -másik félénél a védővatta ellenére
a dobhártyáiban, illtetve a hallóos-atornálban
változás állt ibe, még pedig vérduzzlaidás, amelyet kétségtel-emül a d-ördüll-óstőil okozo-tt sluyos
rázkódtat ás idézett el-ő. Hét esetben a vér is
kibuggyant, föltűnő -módon azonban ez nem
akadályozta m-eg azt, hogy az illetők egészem
jól meghallják la suttogó beszédet. A vizsgálatnak ia legifontos-afbib eredménye az, liogy
a lövés előtt normálisnak talált fülek a gyakorlat után is csaknem kivétel nélkül változatlanok
maradtak, öevenegy -megvizsgált
ember közül csak négynél fordult elő az úgynevezett fejzugás.
Annál a. legénységnél, -amely csak két
éve szolgál, ritkán fordul elő a baflilá-'iiak tartós -.sérülése. A tiszteknél és az altiszteknél
azonban, akik év-eken keresztül rendszeresen
részt vesznek a llövőgya-korlatokon, nem ritka
a nagyotthíaJ-1 ás és ia tartós -fülzúgás. Az a
kbrülimény azonban, -hegy az ágyudörgéstől
hátrány: san befolyáséit füleik már -a lövés
-e-lőtt is abnormális állapotban voltak, a r r a
mutat, hogy lényegében csak azokat a személyeket éri az ilyen sérülés, akiknél: a hallása már azelőtt sem volt teljesen egészséges.
Ezek után -a vizsgálatok után gondoskodtak
arról, hogy a tiszt jelölteket és az altiszteket
hallás dolgáibiEin is ala-posain ui-egvizisgálják
ás ha a fülük nem bizonyul normálisnak, legalább is a tüzérségnél való szolgálatból kizárják. Míg a legénységnél a kétéves szolgálatnál a normális állapottól -valló csekély eltérést nem veszik figyelembe:
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— Szegedi katonák gyógysegély-alapja.

Egy szegedi, magát megnevezni nem kívánó,
nemeslelkü emberbarát 5000 koronát juttatott
hozzám, hogy ezzel „A -harcban elnyomorodott szegedi illetőségű katonák gyógys-egély
alapját" megnyissam. Adományozónak ezen
hazafias áldozat-készségéért magam részéről
is hálás köszönetet mondok. Cicatricis -Lajos
főispán.
— A szegedi kerületi parancsnok ki-

tüntetése. Őfelsége Karg János báró altábornagynak, a-k-i jelenleg szegedi kerületi parancsnck, az ellenséggel szemben tanúsított
vitéz és eredményes magatartásáért a katonai érdemkereszt 2-ik osztályát adományozta
a hadiékitménnyel. A legfőbb kitüntetés azokat a nagy szolgálatokat jutalmazza, amelyeket K a r g báró az Uzsok -körül lefolyt harcokban teljesített. Karg báró rövid ideje áll
a szegedi kerületi parancsnokság él-én, laJliol
— mint mondják — nagy buzgósággal, hozzáértéssel, energiával és tapintattal végzi súlyos és sok körültekintést igénylő munkáját.
Rövid szegedi tartózkodása már is azt eredményezte, liogy kitüntetését a vár-osban fokozott örömmel és lelkesedéssel fogadták.
— Görgei és a kárpáti harcok.

Bizo-

zonyár-a minden magyar gondol ezekben a
napokban néha a negyvennyolcas idők fővezérére, illetve arra, hogy vájjon milk-épen fogadja a háborús híreket Görget Artúr, — de
a kilenc ven hetedik évében járó tábornok súlyos állapota visszatart imindenlkit lattól hogy
ezt a ikiv-áncsisáigát kielégítse. Mia végre megtudtuk, hogy -milyen hangulatokat ébresztettek a nagy események -Görgeihen. -Az agg -tábornok megnyilatkozott s bár a hangja, gyönge, beteg, -mégis ugy harsog, mint egy harci
riadó, -mint -az a trombitaszó, -amely az egykori -Nádor huszár szivét (megdobogtatta.
Görgei orvosa, Nagy Béla dr. szólaltatta meg
ezt -a -lelkünkbe vágó hangot. A hűséges <wv-cs-a hetéig egy csendes órájában referált neki a felvidéki eseményekről is -eknomdlta, hogy
az oroszok ismét betörtek
Magyarországba..
Görgei, aiki lehunyt szem-mell pihent az -ágyában, amikor az orvos referálása ideért, egyszerre megmozdult, felkapta a fejét, szemeit
az orvosára szegezte -s mintha hirtelen k-i
aklaft volna kelni párnái -közüli, megszólalt.
Mintha lázas álomiban élne, ugy csendült
meg a h a n g j a :
— A lovamat!...
Megyei;!
-Az orvos -mélységes elifogádottsággall
hal'l-gtetía ezeket -a szavaikat, Görgeiuek a
megnyilatkozását, -amelyet félig álmodva
tett, de amellyel elárulta mégis, hogy milyen
érzések-kel van tele az öreg szive. Még -annyit
teszünk hozzá éhez -a megható hifihez, hogy
Nagy Béla a király különös és kedves figyelme révén őrizheti Görgei -álmát.-A háború őt
is katonasorba szólította, ezredorvos volt
már, amikor a kiráíly értesült róla, hogy
Görgőinek orv-osa és liogy -az ő-.z tábornok
gyöngélkedik. E r r e nyomban
szabadságolta,
nehogy Görgei meg legyen fosztva egészségének hü gondozójától. Ebben a rendelkezésben isimét k-irá'lyumtk nagy szivére ismerünk.
— Népfölkelők figyelmébe. Az ujabban

közzétett népfölkelési behivási parancs folytán a legutóbb besorozott B) al-osztályu néptölkelők közül többen abban a tévhitben vannak, hogy ezeknek talán január 16-án nem
kell bevonulni. Minthogy a két hirdetmény
a népfölkelők két kiilöböző osztályára vonatkozik, figyelmeztetjük az utóbb besorozott
népfölkelőket, hogy 16-ára mindenki bevo-

