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A közéleiinezés ügye a közigazgatási bízottságban. 
— A szegedi árvaszék és a hadiárvák védelme. — Szeged márciusban. -

(Saját tudósítónktól.) A köziiglajzgatás,i 
'bizottság kedden délután négy óraikor dr. 
Cicatricis Laj-oisi főiispán énölkllése ialllaltt 
ültet tartott. Az eíőtterjészitétt jelentése a 
polgármester és dr. Pálfy dóziséi árvaszéki 
éllnölk jeiiöntiése eimieíkédjlk ki. A pofeármle's;-
teri hlayi Mönfléisít Rack Lipót tanácsjegyző 
Olvasta féli. A jellentlés szerint a polgármes-
teri hiviaitiaillhloiz érlkezett 1562 ügyidiarab, 
ImlellybőlI 1519 ügydiamab nyert elintézést. A 
'kapitányi ih'i(vátall(hioiz ianjiia|^ Iköjztigazgaíiá'si 
olsizitáliyiálhióz érkezett 3060 drb., ' elintéztek 
3036 ügydiar-abolt, A bűnügyi osizltiáílyhoíz ér-
kezett éis éliintézltétidtic 404 iigydairalb 

Ugy a kiíépiielt't, mint a ki nem épített 
utiakn-ak a közleikeldiés igjéinyelin-ek meg-íelMő 
karbantartása iránt a szüikségés intézikedé-
'séket megtették. A jalefatiés igy folytató-
dik: 

— Az anyakönyvi törvényeik keretébe 
tartozóikig jelentem, hiegy a mulli h-ó follya-
tnán házalslsiág hirdetés alóli fdlimianté,st 30 
ésiatiban kérélmeztelk. A közbiztonsági álla-
potot ilMtetőleg jéléntem, hogv a rniultt hó fo-
lyamán lopás miatt 203, .síkikla s,ztás mliatt 
15, zisalrdláis miilaltlt 4, az elrnbier tesiti épslige 
'eliten, d'követett bűntett és vlétség miatt 17, 
'beeisülétlsértlás mliatt, 9, rágaimiaziás vétsége 
'miilaitt 4, szándékos vagycln,rongálás miatt 9. 
'cirgia,zidaisalg, gyénmleklkii tiétek tiltoiílt szeren-
cisöjátéik m'iiatit. 1, Ihatóság éilleni erőszak 
mliatt: 2, tüzvészOkoizás miatt 3, járásbíróság 
'hialtáslkörjétie ulíialt kihágás miatt 4 eisfítfcien 
télteleltt Mj-elöntte, illetve panasz. 

A közgyülésmék határdzalta folytán a 
köziéi elimézés véztetésévöl iBlallpgh Káriolly 
pánizügyii tanácisindkoit bizltairn még. Március 
'hó 16-áln 62071 koir. 69 fillér leltári értékkel 
'a. készleteik átvlátieltfek, il'letvie átad attak a 
közélellimezés 'viezetőjéndk, egyiidejiüleg. a 
biusr és vlásáiripén'Ztlálrináll levő foliyászámia-
tartozás 120.44-6 K 69 fillérben vagyis az 
üzéminék 1916 március hó 16-iig záródó 
enedlmlémjőe mint veszteség 58374 K 46 fi!l.-
hein ál'lapilttiatioltit miéig. M'eig|jie|g,yízle|m, hogy a 
deficitét) időlkjözöeln a közéllellimelzés más, 
nem a városi gazdász általi keZellt, ágainak 
felles, j'övediellim'élből! im,áir 25.000 koronáival 
apaszt,ot luk. A közjéllélimiezésii üzemnek ed-
digi felelős számiadója sízálmiaidását beinnütut-
ta a város tanácsániatk. aimiellyat átvizsgálás 
uitiám javaslatával 13720—1916. sz. a. a t-a-
ná'ési egyidiejijiieg, a Ikiözgyiillés.nieík belmutat. 
A szakértők meglhinlll-gaitása után a juihlcfk 
és, bárányok a szegedi piac részére a szük-
séghez mérten levágattak s a jailhlhiisáru'l'ó 
ipairolsiok ultjláb a közfogyasztásra bocs ál -
tatit,aík, .egyidejűleg ugy a1 régi, minit a friss 
áliliati bőreik azonnal, ai hus- és vásárpénztar 
ültjén értékesíttettek. Az átívelt, leltári kész-
letben volt. 523 dirib. .jiulh és 255 drb. bárány, 
a levágás kezdődött áprilisi 1-én éis április 
21-fl'ig levágatott 230 drb. jiulh és 180 drb. 
bárány, imégdögílöt't 10 drb. a vágóhídon, 
az állilatorvois élkiOboztiatioCit 32 dlrb-oit s-o--
ványság miatt. Az utóbbi időben már a sze-
gedi piac ,neim veszi fel a jmlhiOkait nagyobb 
mértlékben, igy április 21-től 24-iig vá gátas 
nem történt. lEgyellőre .tovább naponkint 

miiintegy 10 drb. jiulh fog 'levágatni ás a pia-
con közfogyasztásra böes-ájtíatm. 

Az elsőrendű éMmijsIzeír-szükségleteik 
beszerz'é'se iránt intézkedés tétételt, vala-

mint; góndoiskoidás történt, hogy lehető olcsó 
áron tüzelőanyag álljon rendelkezésre. A,z 
áttilaitMétélmeizlés céljaira szükséges takarmá-
nyok beszerzése iránit is .történt intézkedés, 
eddig érkezett melhány vaggon- kiolrpa a 'kis-
gazdák között szétosztatott; a közsü na-
pokban érkezik 1 vaggoin olajpogácsa, egy 
viaggon rép,aszóiét és egy vaggon melasz. 

A városi magasnyomású vfeivezetiálk-
hálózatiba bekapcsoltatott a másioldilk uj ár-
ié,zi, kiült: is, airnelly a vizimonnyii-s'éget napi 
1300 köibmétenrel isimiét sziaporitoiita, ugy, 
hogy vizlmüviiuk most teljes szolgáltatási 
képességében van és napi 800 köbméter vi-
zet ad, ami daicária .az igen sok rossz vi'z-
ötílitő beirie-n-d-ezfésnek, a váirois íakpssá-gának 
élláitáisára eilegemdő. A víztoronyban állan-
dóan van viz és, igy a vízvezeték éjjeli el-
zár ás,a. teljesen megszűnt: 

A közegészségügyi' állapotot illetőleg 
jelentem, Ihogy -az egészségügyi viszonyok 
nem sokban különböztek aiz Yttző hóban 
reíferáMiakíól, amennyiben különösein, a hó 
eilső felében a szórványos ragályos beteg-
ségek kisebb-nagyobb számban jelentkeztek. 
A nem ragályos betegségeik közüli nagy-
számban különösen! a légzőszervi bántalmak 
s ezek közül feltűnő mennyiségben a tiidő-
vész 59 esetiben . Ihiallállelsettel tonduiLt elő. 
Ugy a1 ragályos, mint ,a ném ragályos _be-
tegsiégeik a tiiidőv'éiszt 'kii-véve eiilég könnyű 
éis kedvező lefolyással! biirtiák. A hó második 
felében a föÉépetit -enyhe, idő folytán az 
összes betegségek szembetűnő módon apad-
tak. 

A népességi mozgalom eiredimlé'nye a 
következő volt: élve született az anya-
könyvi bi, vállalok jietentése szerint 100 fiu és 
87 leány, szaporulat 50; hallva született 2 
fiu és 4 leány, meghalt a halótfkérni jelen-
tések .sízérinit 135 fiu, 131 leány, a febrnár 
havinál 49-ell több, a népelsségi szaporulat 
mínusz 78. Az eHlhíattlalk között; volt '50 egy 

éVriléfi fiaitaliaíbb, 1—5 év közötti 19. 5—20 év 
közötti 31, 20—30 év közöltöt .24. 30—40 év 
közötti 16, 40—60 év közötti 42, 60—80 év 
közötti 50, 80 éven tul 14. A hallá,lesetek 
száma a figyetemr-e méltóbb halálokok sze-
rint a következőleg oiszlik meg: kanyaró 8, 
vö-rlheiny 6, roncsoló tieir.okilob 4, gyermekek 
hlaisimtenéise 2, gümökóir 59, gyermekaszály 
3, veleszületett gyen-gelsiég. 10, aggkor 15, 
gutaütés 14, görcsök 13. tüdő- és .mell hártya 
gyulladás 41, gyoimíor- 'és ÜélÜhiuruit 19, vizi-
bdtegség 19, baileis-et 3, öngyilkosság 4. 

A közigazgatási bizottság a poügárimes 
tiari jelentést fudcimásuil vette. 

Tőrös Sándc-r pénzügyigazgató havi je-
lentését. a következőkben terjesztette elő: 
Márciusban a mult év ugyandfen havához 
'képest az egyes adónemek ijövedelmezőíégé-
boir 'a következő csökkenések történtek: egye-
nes adóban 39990.84, ha-dinnnte-ss-égi di j ban 
1717.-68 kor,ona. Eszerint tehát a. mult év 
ugyanezen' 'havaihoz 'képest 41708.52 koroná-
va'l kedvezőit k-nébb. Március havában előira-
tott: eigyenes adóiban 0616.48, országos he-
tegiáipolási pótja, dóiban 185.76 korona. Tárgy-
változás cimaén töröltetett: egyenes .adóban 
15238.79, országeís 'E-etegápol-ási póta dóban 
6,24.1,2 korona. ,Bebajthatatlan-ság eimén tö-
röltetett: egyenes -adóban 15238.79, országos 

betegiá.poMsi pótadóban, 5302 korona-. Ház-
adó,mentesség négy esetiben, állá-pittatott meg, 
végül pedig -43 szegedi lakos részére enge-
délyeztetett fizetési halasztás, vagy, Ihavi rész-
letfizetés 16413.80 korona adóhátralék erejéig. 

iDr. Pálfy Józself árvaszéki elnök a kö-
vetkező jelentést, terjesztette a bizottság elé: 

IA hadiárvák védelme érdekében az árva-
széki pártfogói intézmény szervezése folya-
matban van. A helyi jótékonysági egyesüle-
tek: ,a Kaitkiolikus Nővédő Egyesület, a: Féle-
baráti l&zeretet Szövetség és a Zsidó Nőegy-
let vezetősége, a tanfelügyelő 'közben járásá-
val az egész tantestület ép ugy, minit egye-
sek a legnagyobb készséggel és nagy ered-
ménnyel fáradoznak a szervezéts munkála-
tain. Máris jelenthetem, hogy a kétszázat 
meghaladja azoknak a száma, akik pártfogói 
tiszt,visélés-re 'hajlandóságukat bejelentették. 
A hivatalosan meigiállapitott hadiárvák szá-
ma 1916 március 31-ig 102. Ebből az anyánál 
van 90, más hozzátartozónál 9, pártfogónál 
2. Iványii Mária átokllráraü tanítónő 26 hadi-
arv-a t nyomozott ki. A tanitónő Mi^tővé tet-
te ezeknek a hadiárváknalk a felügyeletét és 
hatóságii ellen őrzését. -Az árvaszék 36000 
korona hadikölcsönt jegyzett. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő jelentése, a 
melyet a bizottság tudomásul vett, a követ-
kezőiket tartalmazza: Márciusban niegyven 
tantermet látogattam meg. Az iskolamulasz-
tások száma nagy, ennek az az dka, hegy a 
földmiveliéseel foglalkozó szülőik tanköteles-
kcirin gyermekeik segítségét a ta-vaszi mezei 
munkákinál igénybe veszik. Az ilyen termé-
szetű mulasztások mindenkor igazoltaknak 
vétetnek. A kultuszminiszterhez a tanyákon 
hét iskola, a belterületen az ujszegedi és 
Kolozsvári-téri uj állalmi iskolák felállítása 
iránt tettem félterjesztést. Jelentem, hogy a 
kultuszminiszter az állmmii és községi tanítók 
és óvónők drágasági segélyére ,116.il80 koro-
nát utalt ki. A Szabad-oktatási Egyes-ölet a 
tanyai árvízkárosultak segélyezés,"ére 1500 
koronát gyűjtött, a templomi hangverseny 
1000 koronát, jövedelmezett. Négy uj állami 
ovoda megnyílt ós a kinevezett óvónők mű-
ködés iüket megkezd ték. 

Dr. Harsányt -Elemér vezető-ügyész je-
lenti, hegy az egészisági állapot a. fo-gháziban 
kielégítő, a biztonság kifogástal-am, szökési 
eset nem fordult elő. A törvény-szék teaházá-
ban 57 férfi és 63 nő volt jogerősen letartóz-
tatva.; fcklblbezés alatt 24 férfi ós 6 nőnek az 
ügye áll. Vizsgálati fogságban volt 4,3 férfi 
é-s 16 nő. A börtön rab-iparából 406.93 korona 
jövedelme volt a kincstár,nak. 

Végül Alexander Lajos főállatorvos tette 
meg havi' jelentését a következőkben: Már-
ciusban az állategészségügyi viszonyok ki-
elégítek voltak. Ebvesziettség' szórványosan 
állapíttatott meg. iA közvágóhídon leöletett 
és közfogyasztásra, alkalmasnak találtatott 
2295 marha. 83 növendék-marha, 420 szopós 
boni-u. 1376 sertés, 256 julli, 2 kecske, 1771 bá-
rány. 10 ló, 

A bizottság ,a jelentést tudomásul vette. 

Japán a néme* i"ar ellen. 

Frankfurt, április 25. Motona ía-pán kö-
vet aíz orosz kormániy-hoz azz-al a kéréssel 

fordult, hogy közölje vele az európai és 

ázsiiai Oroszország mindama cégeinek a 

neviát,, a'melyek edidig NéimetoirszággiaJ dol-

goztak, ho-gy ezeknek a termékeit a jövő-

ben j'apáin, ipari termékeikkel pótolják. 

Belvárosi Káv< éház a kereskedelem központja. 
Míndcn kedden Erdélyi Kálmán 

zenekara játszik. 
minden szerdán Vajda Jancsi 

Elsőrangú kávéházi italok. 
zenekara játszik. 

Számos látogatást kér 
Hideg büffet. AAAAAA Strasser Manó 
Pontos kiszolgálás. AA Belvárosi-kávéház vezetője. 


