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vizek magasságában egy ellenséges tenger-

alattjáró megtorpedózta, bombával felgyúj-

totta és elsüllyesztette. A személyzet közül 

nyolc amerikai üagliariban partot ért. 

Jelentés 146 hajó elpusztulásáról 

Amsterdam, február 15. Február 8-ig 

bezárólag a Lloyd-ügynökség 146 hajó 

pusztulásáról ad jelentést. Ezeket február 

l-e óta siilyesztették ;el, vagy más' módon 

semmisítették .meg. 

Wilson nem akar háborút 
Németországgal. 

BÉCS, február 15. Wiilsoin részint 

közvetve, részint (közvetlenül kísérletet 

tett, hogy Amerika és Németország közti 

régebbi jó viszonyít továbbra fewtaríhas-

sa. Amerika (és Ausztria-Magyarország 

közti viszonyban r.em állott be változás. 

Az angol bányák lefoglalása 

London, február 15. ((Reuter-jelentésű 

(Az angol kormány az összes angol kőszén-

bányákat a háború tartamára lefoglalta. 

Esti német hivatalos 
jelentés. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 

15-ikén este: A Bojnime és Ancre között 

tüzérségi tevékenység. A Chnmpagneban 

Ripontól délre gyalogsági harcok fejlődtek 

ki, amelyek ránk (nézve kedvezően folytak 

le. — Keleten nem történt semmi különös 

esemény. i « 

Frigyes főherceg felmentése a 

hadseregfóparancsnok-helyettesi 

állástól. 

Sajíóhadiszállás, február 15. Őfelsége a 

következő legfőbb kéziratot adta ki: 

Kedves Rokon, Frigyes főiherceg, Tá-

bornagy Ur! 

Amióta a hadsereg főparancsnokságot 

átvettem és különösen amióta annak szék-

helyén tartózkodom, Kedvességednek, mint 

helyettesemnek tevékenysége nagyon szűk 

határok közé szorult. Hálásan gondolok 

hadsereg,főparancsnoki minőségben szerzett 

érdemeire, felmentem önt helyettesítésemtől 

és főparancsnokságom rendelkezésére bo-

csájtom. Esetenkirit rendkívüli feladatokat 

fogok Kedvességedre bizni. A mindennapi 

szolgálati kötelességektől szabadon, teljesen 

érvényre juttathatja ebben az,alkalmazásban 

háborús tapasztalatait és általam nagyra-

becsült tetterejét fegyveres erőm javára. 

Hivatalos székhelye Bécsben lesz. Kísé-

rete a következő személyekből fog állani: 

Főhadsegéd'ből, . egy szárnysegédből, egy 

adjutánsból és egy püranesörtisztbő!. 

Baden, 1917 február 14. 

KÁROLY s. k. 

Az olasz fronton nincs 
esemény. 

BUDAPEST, február 15. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc-

téren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

R villamosközlekedés és közegészségügy 

á közigazgatási bizottságban 
(Saját tudósítónktól.) Szeged közíigazga 

tási bizottsága csütörtökön délután 4 órakor 

tartotta meg februári rende§ ülését dr. Ci-

catricis Lajos főispán elnöklésével. Az ülé-

sen Szeged januári közigazgatási állapotáról 

számoltak be a szakelőadók jelentéseikben, 

amelyeket a /bizottság egyhangúlag tudomá-

sul vett. Különös érdekességet kölcsönzött 

az ülésnek dr. Cicatricis Lajos főispán föl-

szőlakha, aki dr. Hegdon Károlynak a szer-

dai közgyűlésen történt fölszólalásával kap-

csolatosan kérdést intézett dr. Wolff Ferenc 

városi tiszti főorvoshoz, ho/gy csakugyan 

olyan tarthatatlan állapotok uralkodnak-e a 

közegészségügy terén és a betegek orvosi ke-

zelése -körül, mint azt a fölszólaló festette. 

A köziigazgatási bizottság ülésének lefo-
lyásáról a következő tudósát ásunk számol 
be: 

(Kedvezőek a közegészségügyi 

viszonyok.) 

Dr. Cicatricis Lajos főispán üdvözli 
a megjelenteket és az ülést megnyitja. Dr. 
Tc\!\h Béla tanácsjegyző a polgármester havi 
jelentését ismerteti, majd dr. Wolff Ferenc 
városi tiszti főorvos terjeszti elő jelentését 
Szeged közegészségügyi állapotáról. E sze-
rint a közegészségügyi viszonyok januárban 
igen kedvezőek voltak, mert a szórványosan 
előforduló ragályos betegségek a december-
havi állapotokhoz viszonyítva lényegesen 
csökkentek. Vörheny és roncsoló toroklob je-
lentkezett szórványosan, enyhe lefolyással. A 
népességi szaporulat is emelkedést mutat ja-

nuárban az előző havi eredményhez viszo-
nyítva. Az anyakönyvi hivatal jelentései sze-
rint élve született januárban 110 fiu, 109 le-
ány, összesen 219. (Az elmúlt hóban 84 fiu, 

101 leány.) Halva született öt fin és két le-
ány, összesen 7 gyermek. Meghalt a halott-
kérni jelentések szerint januárban 95 fiu és 
102 leány, összesen 197. (A mult hóban 204.) 
A népességi szaporulat januárban 22, de 
e/emberben 19. Kéri jelentése tudomásul vé-
telét. 

(A főispán a közegészségügyért.) 

Dr. Cicatricis Lajos főispán: Mielőtt to 
vább mennénk a tárgyalásokban, kérem a 
főorvos urat, méltóztassék nekem fölvilágo-
sítást adni egy fontos kérdésben. A szerdai 
közgyűlésen dr. Regdon Károly ur a villa-
mosügy tárgyalásával kapcsolatosan olyan-
forma kijelentéseket tett, hogy mire az orvo-
sok közlekedési eszközök hiányában a külte-
rületi betegekhez jutnak, már az meghalt. 
Igy nagyon szivbemarkoló ez az ügy, ezért 
nagyon szeretném, ha a főorvos ur tájékoz-
tatna, tényleg ennyire szomoruak-e e-zek az 
állapotok? Meggyőződésem szerint, ha sokfelé 
vannak is elfoglalva a mai időkben az orvo 
sok, de elegen vannak teendőik ellátására. 

Dr. Wolff Ferenc: Hogy a villamosközle-
kedés hiánya következtében nehézségek áll-
tak elő a betegek kezelése körül, az bizonyos. 
Más közlekedési eszközök hiányában ugyanis 
a villamossal érhették el leginkább a céljai-
kat. Ilyen eset azonban nem történt; erről 
hivatalos jelentésnek kellett volna érkezni, 
de egy sem érkezett. 

Taschler Endre főjegyző: Egy ilyen eset 
fordult elő másfél év előtt, Röszkén. Azt ak-
kor le is tárgyaltuk. 

Dr. Cicatricis Lajos: A magam részéről 
ugyanis már arra gondoltam, hogy — ha 
tényleg ilyen a helyzet a villamosközlekedé-
sek terén — a városnak áldozatoktól sein 
szabad visszariadni, hogy ezeken az állapo-
tokon megfelelő közlekedési eszközök beállí-
tásával seg'tsen. 

Dr. Wolff Ferenc: Ismétlem, tényleg 
vannak bizonyos nehézségek a beteg-látoga-
tások körül, de Ilyen helyzet nem állott elő. 
Dr. Regdon beszédében nem hivatkozott 
konkrét esetekre maga sem. Olyan eset 
azonban már történt, hogy egy orvos öt hi-
vást kapott egyszerre. Ha ezeket mind elfo-
gadta volna, 12 kilométert kellett volna 
gyalogolnia. Azonban az ilyen eseteket is 
mindig elintézték; értesítették a kerületi 
orvost, két beteget /pedig beszálLitottak a 
közkórházba. Olyan eset nem fordult elő, 
hogy egy betegnek is nélkülözni kellett vol-
na az orvosi kezelést. 

Dr. Rósa Izsó azt kérdi a főorvostól, be 
van-e töltve a gyermekkórház orvosi állása? 

Dr. Wolff Ferenc: Igen; a betegek itt is 
rendszeres orvosi kezelédben részesülnek. 

A főorvos felvilágosítása után ugy a je-
lentést, mint a válaszokat tudomásul vette 
a. közigazgatási bizottság, amely ezután meg-
hallgatta a szakelőadók jelentéseit. 

<Közigazgatási jelentések.) 

Jánossy Gyula tanfelügyelő jelenti, hogy, 
januárban 7 iskolát és óvodát látogatott 
meg, összesen 33 tanteremmel. A tanítási 
eredmény, a háborús viszonyokhoz mérten, 
kielégíthetőnek minősíthető. -Üdvös tevé-
kenységet fejt ki a szilléri községi népiskola 
tantestülete, különösen a bűnözésre hajlandó 
iskolaköteles gyermekek patronázs-szerü gon-
dozása és fölügyelete körül. Egyébként a 
fölügyelet nélküli, csavargó iskolás gyerme-
kek összeírása folyamatban van. A tanyai 
iskolákban a nagy havazások és dermesztő 
hideg miatt a rendszeres oktatás megika/dt. 
A gyermekek iskolalátogatása itt csak a ked-
vezőbb idő beállta után remélhető. A meg-
látogatott iskolákban az -egészségügyi álla-
pot kielégítő. 

Dr. Pál ff y József árvaszéki elnök je-
lenti, bogy a városi árvaszékhez januárban 
1507 ügydarab érkezett. Ebből elintéztek 
1446 ügydarabot, a többi elintézés alatt áll. 

Dr. Harsányt Elemér kir. vezetőügyész 
jelenti, hogy a törvényszéki fogházban ja-
nuárban rend és tisztaság uralkodott. Szö-
kési eset- nem fordult elő,. Az egészségügyi 
állapotok kedvezőek. Letartóztatva volt ja-
nuárban jogerősen elitélt 41 férfi, 67 nő, fe-
lebbezés alatt 8 férfi, 3 nő, vizsgálati fog-
ságban 118 férfi, 54 nő. A rábök a kincstár 
részére 200 korona 28 fillért kerestek. 

Alexander Lajos főállatorvos az állat-
egészségügyi viszonyokról tett jelentést. 
Ezek januárban jók voltak. Fertőző állati be-
tegség csak az ötödik kerületben fordult elő. 
Elhullott januárban 19 ló, 2 szarvasmarha 
és 13 sertés. Levágtak a közvágóhídon 1530 
nagy marhát, 144 szopósborjut, 3131 sertést, 
599 juhot, egy kecskét, 73 bárányt és 8 lo-
vat. Vasúton elszállítottak 101 szarvasmar-
hát és 78 sertést. 

Tőrös Károly kár. tanácsos pénzügy-
igazgató jelent® hogy januárban egye..el-
adóban 84.016 és had mentességi díjban 127 
korona csökkenés törtónt az 1916 ik év janu-
árjának eredményéhez képest. Jövedelem 
adóban 115.452 korona a csökkenés. Január 
ban előírtak egyenesadóban 39.931 koronát. 

Krémer H. i uha-üzlete S 

Kossuth Lajos-sugárut . 

M é r s é k e l t á r a k . — P o n t o s 

k i s z o l g á l á s . — Férf i- f i u é s 

l e á n y k a - k a l a p o k . 
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