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Szeged februárban. 
— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási 
bizottság kedden tartotta ülését dr. Cicatri-
cis Lajos főispán elnöklése alatt. 

Tóth iMihály katonaügyi tanácsos az 
ügyosztályhoz tartozó ügyekről referált, 
majd dr. Andrássy Ferenc tto. tiszti főorvos 
terjesztette elö jelentését a mult havi köz-
egészségügyi viszonyokról a kővetkezőkben: 

— A .február havi közegészségügyi vi-
szonyok általában kedvezőbbeknek mondha-
tók, mint a januári, eltekintve a folyton apadó 
születések számától. Nemcsak a halálozási 
esetek voltak kedvezőbbek, hanem a ragályos 
betegségek is apadtak, a kanyarót kivéve. A 
vörheny és a hasibagymáz jelentékenyen 
csökkent. A kanyaróesetek száma februárban 
228-ra emelkedett, azonban a hó végén 99-re 
apadt. Az elemi iskolák első es második osz-
tályai, valamint az ovodák bezárattak. A 
nern .ragályos betegségek közül a légzőszer-
vi bántalmak léptek föl 'korkülönbség nélkül, 
gyakran súlyos tünetekkel. Élve született 67 
fiu és 70 leány, összesen 137, halva 6 fiu szü-
letett. A halottkémi jelentés szerint meghalt 
110 íiu és 107 leány, összesen 217. A népes-
ségi szaporulat 80. A köztisztaság a kövezett 
és csatornázott utcákban általában kielégí-
tőnek mondható. A csatornázatlan utcák tisz-
tasága a körülményekhez képest tűrhető. 

Júnossy Gyula tanfelügyelő a következő-
ket jelentette: 

— Meglátogattam a mult hó folyamán a 
királyhalmi, kőröséri, rigóerdői, rókabögyösi, 
várostanyai, hoifvéderdői, rózsajárási, uj-
csorvai, kancsalszéli és nagyszéksósi tanyai 
állami iskoiákat. A meglátogatott iskolák szá-
ma 11. A beiskolásás a háború okozta rend-
kívüli viszonyokat figyelembe véve, tűrhető-
nek mondható. A kultusz/minisztérium által 
adományozott történelmi faliképeik megjöttek-
és kiosztásuk a népiskolák között folyamat-
ban van. A legutóbbi igazgatói értekezleten 
fontos megállapodás történt a fejlettebb korú 
növendékeknek a tavaszi mezei munkába va-
ló bevonása étdekébetí. 

A bizottság a tanfelügyelő jelentését tu-
domásul vette. 

Dr. Pálfíy József árvaszéki elnök beje-
lenti, hogy februá-ban 1205 ügydarab érke-
zett az árvaszéknez, amelyből 1203 darabot 
elintéztek. Bemutatja a belügyminiszternek 
az árvaszéki pártfogói intézmények életbe-
léptetése tárgyában kibocsátott körrendele-
tét. Javasqjia. utasítsa a bizottság az árva-
széket, Imgy a rartíogó; intézményt mielőbb 
szervezze meg, helyezze működésbe és az 
eredményről; — általában a badiárvák ügyé-
ről — tegyen a bizottságnak jelentést. A bi-
zottság a javaslatot elfogadta. 

Dr. Harsányt FI ernór Vezető-ügyész a 
következőket jel e;itetit: 

— 1916. február haváról jelentésemet a 
következőkben van szerencsém előterjeszte-
ni. A szegedi ügyészség fogházában rend és 
tisztaság van, a felügyelet kifogástalan; szö-
kési eset nem fordult elő. Az egészségi álla-
pot kedvező, ragályos betegség nem volt. Az 
élelmezés házilag történik, ez ellen panász« 
niem fordult elő. A fegyelem kifogástalan, fe-
gyelmi büntetés nem szabatott ki. Letartóz-
tatva volt: jogerősen elitélt 61 férfi, 64 nő; 
felebbezés alatt 23 férfi, 6 nő; vizsgálati fog-
ságban 55 férfi, 21 nő; összesen 139 férfi és 
91 nő. A rabok a kincstár javára 218.60 koro-
nát kerestek. 

A jelentés tudomásul szolgált. 
Tőrös Sándor pénzügyigazgató jelentése, 

amelyet a közigazgatási bizottság elé terjesz-
tett, a következő: 

— Van szerencsém az általam képviselt 
pénzügyi közigazgatási ágazat 1916. évi féb-
ruár havi egyenes'adó és hadmentességi dij 
jövedelmét feltüntető kimutatást, az ugyan-
ezen havi egyenesadó és hadmentességi dij 
előírásokról, valamint az engedélyezett iház-

adónientességekröl vezetett jegyzékkivona-
tot és az engedélyezett fizetési halasztásokra 
vonatkozó kimutatást bemutatni. 

A folyó évi február havában a rpult év 
ugyanezen havához képest az egyes adóne-
mek főjö vedel mezőségében és pedig egyenes-
adóban 22.884 K 01 f., hadmentességi dijban 
701 K 41 f. csökkenés történt. E szerint tehát 
az emiitett ágazatok jövedelmezősége a mult 
évi ugyanezen havi eredményhez képest 
23,585 K 42 fillér összeggel kedvezőtlenebb. 
Jövedelemadóban befolyt 26,406 K 42 fillér. 
Február havában előiratott: egyenes adóban 
95,641 K 07 f., orsz. bet. ápolási pótadóban 
42 K 41 í. Tárgyváltozás cimén töröltetett: 
egyenes adóban 17052.88, országos beteg-
ápolási pótadóban 499.41 korona. Végül 13 
szegedi lakos részére 4742.35 korona adó-
hátralék erejéig engedélyeztetett fizetési ha-
lasztás, vagy havi részletfizetés. 

A bizottság a pénz ügy igazgató jelentését 
tudomásul vette. 

Végül Faur Kornél műszaki tanácsos, az 
állaimépitészeti hivatal főnöke a kereskedelem 
ügyi miniszter hatásköre alá eső ügyekre vo-
natkozólag tette meg jelentését, majd fegyel-* 
mi ügyeket tárgyalt a bizottság. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

SZERDA: Móra Ferenc március tizen 
ötödifcí költeményét szavalja Almásys Endre 
Utána: U<rariniádá.s, népszínmű. 

ÜSÜTÖRTOK: Perezel Sári vendégícl-
lóptévci Szibill. Páratlan. 

PÉNTEK: Perezel Sári vendégfcllépté-
véi, Tökéletes asszony. Páros. 

SZOMBAT: Perezel Sári vemlégifellépté-
vel, Éva. Páratlan. 

VASÁRNAP d. u.: .János vitéz. 
(ESTE: A vén bakancsos és iia a huszár. 

Népszínmű. Páros. . . 

Perezel Sári vendégjátéka A szinházi 

iroda jelenti: Még élénk emlékezetünkben 
van Perezel Sári művészi alakítása, aki a 
tavalyelőtti idényben egy csapással meghó-
dította kényes ízlésű közönségünket. A mű-
vésznő ezúttal három ujabb szerepében mu-
tatkozik Iií', a Szibill, Tökéletes asszony és az 
Éva címszerepében. A ímrrósznő csengő isko-
lázott hangjával, élénk játékával és pompás 
toilettjével biztosítja, liogy dLúrom élvezetes 
estében lesz részünk. 

Vén bakancsos és fia a huszár. A szín-
házi iroda jelenti: Vasárnap este Szigeti Jó-
zsef örök életű népszínművé „A vén bakan-
csos és fia a huszár" kerül színre, elsőrendű 
kiosztásban. A címszerepet a vén bakát Ung-
vári .a fiát a huszárt Ooskay játsza. 

TELEFON 13-16. TELEFON 13-16. 

K Ő S Z E N E T 
és tűzifát fűtési és ü z e m i célokra teljes 

vaggonrakományokat is azonnal 
szállít és v i d é k r e t o v á b b i t 

Viderker Pál 
S Z E G E D , Honvéd-fér 1. szám. 

n i 

G Y Ó N I G É Z A 
p r z e m y s l verse i . 

Ára 1 kor. 20 f. 

Kapható: VARNAY L. 
:: könyvkereskedésében. :: 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 

Kiadóhivatal 81. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 

lencsékkel. Nagy raktár minden-

nemű fényképészeti cikkekben, 

— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát dijtalanul rendelkezésére 

bocsájtok. 

H a j ö s z ű l é s e l l e n 

csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer* 

használja. Ára 1 K20 fill. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 

országosan elismert Lein-

zinger-féle. Ára 2 K 50 f, 

Kapható Leinzinger Oyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-fíle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

a legjobb bevásárlási forrás 
férfidivatcikkck, ingek, meleg alsék, 
harisnyák s egyéb szükségletekben a 

Nemzeti Áruházban ! Kárász-utca, KbmMaiili Épülete. 
• • * 


