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Szeged szeptemberben,
— A k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g ülése. — Kork é p a h á b o r ú s tanyai kulturáról. — A polg á r m e s t e r és Végman Ferenc üdvözlése. —
(Saját tudósítónktól.) Szeged
közigazgatási bizottsága kedden délután dr. Kelemen
Béla főispán elnóklésével ülést tartott.- Az
ülés, amelyen rendes havi jelentéseiket terjesztették elő az egyes szakelőadók, dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. Végman Ferenc meleghangú üdvözlésével kezdődött. Mielőtt az ülés megkezdődnék, — mondotta a főispán — szükségesnek tartóm megemlíteni, hogy a királyi kegy magas kitüntetéssel kereste föl Szeged fáradhatatlanul
dolgozó polgármesterét, akit ebből az alkalomhói az egész bizottság nevében melegen és
baráti szívvel üdvözlök. De hasonlóan szép
kitüntetés érte a közigazgatási bizottság egy
másik, bosszú évek óta érdemes tagját, dr.
Végman
Ferencet, aki igen hosszú idő óta
munkálkodik az egész város hasznára. Öt is
hasonló melegséggel üdvözlöm a közigazgatási bizottság nevében.
Div Somogyi Szilveszter polgármester
hálásán köszöni a főispán meleg, baráti üdvözlő szávait. A sok száz érdemes munkát
végző közigazgatási hivatal közül — folytatja — ránk is esett a királyi kitüntetés bizalma s ezt elsősorbán a főispán urnák köszönhetjük, aki a magas kegy figyelmét felénk fordította. A kitüntetés csak további tettekre, munkálkodásra fogja serkenteni és
mégegyszer köszöni a meleg, szives szavakat. Dr. Végman Ferencnek nem a kitüntetés esett jól; az a felfogása, hogy azt, arnig
egy lövészárkot járt katona van kitüntetés
nélkül, bármennyit dolgoztak is az itthonievők, nem érdemlik meg. De végtelenül hálás
azért, hogy ez a kitüntetés az ő barátjainak
szeretetét, megbecsülését jelenti; ő az egész
kitüntetésben csak ezt a szeretet látja, ezt
érzi, ezért hálás, ezt köszöni.
A kis háziünnepség után megkezdődött
a jelentések előterjesztése. Dr. IVolff Ferenc
tiszti főorvos a szeptemberi egészségügyi állapotokról tett .jelentést. E szerint szeptemberben az egészségügyi viszonyok a megelőző hónapéhoz viszonyítva kissé
kedvezőtlenek voltak. A hasi hagymáz és vörheny
ugyanis némi emelkedést mutatott,, bár járvány-jelleget egyik sem öltött. A nem szokványos ragályos betegségek közül csak a vérhas jelentkezett szórványosan. A nem ragályos betegségek közül a bél'hnzam-zavárás
uralkodott. A szeptemberi népességi statisztika a következő: Élve született szeptemberben 111 fin, 87 lány, összesen 198 gyermek.
Augusztusban 89 f,in, 106 lány, összesen 195.
Halva született egy fiu és egy leány. Meghalt szeptemberben 91 fin, 84 lány, összesen
175 ember, augusztusban 87 t ; u , 96 lány, 183
ember.
I&
Faúr Kornél műszaki főtanácsos jelenti,
hogy az állami közutakra szükséges kavics
kifuvarozásának biztosítására a közigazgatási bizottság u t j á n és a saját hatáskörében
is minden lehető eszközt kimerített és indokolt javaslatot tett a kereskedelmi miniszterhez közerőnek erre a célra való kirendelése iránt. A miniszter ezt a sürgős mezőgazdasági munkák befejezése utáni időre el is
rendelte. Az utak a háborús viszonyok ellenére is jók, vagy legalább is tűrhető állapotban vannak, azonban a kaviesoíást m á r nem
nélkülözhetik,
Alexander Lajos kir. főállatorvos jelentése szerint az állategészségügyi viszonyok
széptemberben jók volh.ik. Fertőző állati betegségek esetét nem állapították meg. A város területén elhullott 7 ló, 3 szarvasmarha,
41 sertés; a közvágóhídon, közfogyasztásra
levágtak* szeptemberben: 379 nagy marhát,
128 növendék marhát, 452 szopós borjút, 583
sertést, 1729 juhot, 7 bárányt és 13 lovat,
Bagáry K á l m á n gazdasági felügyelő
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jelentése szerint -szeptemberben az időjárás
általában száraz, m leg, derült volt. A tengeri és burgonya a tartós szárazság következtében gyorsan beérett, azok szedését és
behorddsát is teljesen bevégezték. A termés
eredmény igen gyönge;
szemes tengeriből
6—7 métermázsa termett holdankint. Az őszi
talajmüvelési munkák igen hátramaradtak a
szárazság következtében. A kaszálók és legelők teljesén kisültek; sarjú és őszi legelő egyáltalán nincs.
Harsányt Elemér királyi főügyészbe*
lyettes jelentése szerint a törvényszéki fogházban szeptemberben rend, tisztaság uralkodott. szökés nem fordult elő. Szeptemberben 30 jogerősen elitélt férfi, 23 nő, 2 felebhezcs alatti férfi, 4 nő, vizsgálati fogságban 150
férfi és 33 nő, összesen 182 férfi és 60 nő volt
a törvényszéki fogházban letartóztatva. A ra;
kok a kincstár részére 2S6 korona 80 fillért
kerestek rabmunkákkal.
Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő jelenti,
hogy az elmúlt hó folyamán hivatalos látogatást végzett a tanyai állami iskolákban.
Látogatásai végtelenül szomorú eredményhez juttatták. A tanköteles lcoru és beiratkozott gyermekeknek eddig legfeljebb tiz
százaléka jár iskolába. A tantermek kevés
kivétellel csaknem teljesen néptelenek. Legszomorúbb, hogy látogatása ideje alatt a
gyermekek semmi mezei munkát, nem végeztek, hanem csoportokba verődre
csavarogtak. Az oka ennek az, hogy a tanyai nép, a
szülők is nagyon, visszaélnek az iskolai hatóságoknak azzal az engedékenységével, amelylyel azok irántuk viseltetnék, hogy ugyanis
a munkáshiányra való tekintettel csaknem
minden iskolai mulasztást igazoltnak vesznek.
>A tapasztalt elszomorító rendellenességekkel
szemben generális intézkedések életbeléptetését kéri. Külön indítványt terjeszt elő, melyben az iskoláztatási törvény büntető rendelkezéseinek szigorú alkalmazását kéri az indokolatlan iskolamulasztókra. Reméli, hogy
a büntetések mégis csak nagyobb hatással
lesznek a szülőkre, mint az eddigi engedékenység. A közigazgatási bizottság á jelentést tudomásul vette és az előterjesztett indítványt a polgármester hozzászólása után,
aki a rendkívüli viszonyok mellett is elismeri
az iskolamulasztáso'k nagy hátrányát, némi
változtatással
elfogadta.
Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató az adózásokról tett .jelentést, E szerint szeptemberben a mult év ugyané haváé
hoz képest az egyes adónemek .jövedelmezőségéiben és pedig egyenesadóban 52806, hadmentességi díjban 683 korona emelkedés történt. Viszont a jövedelem, vagyon és hadinyereségadóban a mult év szeptember havi.
eredményhez képest 21.417 korona csökkenés
mutatkozik.

Az orosz keleti-tengeri flotta
a békéért.
Zürich,
október 16, A Neue Zürioher
Zeitungnak jelentik Helsingforsból: Az orosz
kelet-tengeri flotta központi
választmánya
minden érintkezést megszakított
az ideiglenes kormánnyal s követeli, hogy .haladéktalanul induljanak meg a béketárgyalások.
A
határozat értelmében a béke fölött a munkás- és katonatanácsok joga dönteni, nem
pedig az ideiglenes kormányé.
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Vilmos császár
Konstantinápolyim érkezett.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Komstantinápolyból: Vilmos császár 'hétfőn délelőtt 11 óra 40 perckor ideérkezett. A pályaudvaron már jóval a vonat érkezése előtt
megjelentek fogadására: Abdul Medzsid effendi herceg a többi császári herceggel, az
egyiptomi kedive, a nagyvezér, a seik-iilizlam, a kormány tagjai, a szenátus és a
kamara elnökei a két ház küldöttségével, a
polgármester, a szövetséges és
semleges
diplomáciai kar fejei, a palota méltóságai, a
polgári és katonai hatóságok vezetői, továbbá Koch német tengernagy.
A pályaudvar épülete a szövetség sziliéiben pompázott és drága szőnyegekkel
volt diszitve. Féltizenegy órakor érkezett a
pályaudvarra a trónörökös és az udvartartás kíséretében a szultán, hogy személyesen
fcgad.ia a vendéget. A perronon acélsisakos
csapat foglalt állást. A német császár és a
szultán viharos éltetése közben robogott be
a vonat a pályaudvarra. A két uralkodó
szívélyesen üdvözölte egymást. A császár a
török uralkodó oldalán ellépett a díszszázad
előtt, majd bemutatták neki a megjelent személyiségeket. akikkel barátságos szavakat
váltott. Különösen a nagyvezérrel és a kedivév.el beszélgetett hosszasabban. Ezután
Vilmos császár a kijárat virágokkal borított
lépcsőin át. ahol török leányok bokrétákat
nyújtottak át neki. kifelé haladt és a szultánnal együtt diszihintóba szállott. Szemben
vele Eriver basa vicegeneralisszimusz foglalt
helyet.
Óriási embertömeg lelkesedése közben
vonult be a német uralkodó a török fővárosba. Az utcák virágokkal voltak behintve,
három diadalkapu volt az útvonalon felállítva. A karakői hídon és a Tofana-uton át az
Yldiz-palotába hajtattak a szövetséges uralkodók, Konstantinápoly összes iskolái növendékeinek sorfala között.
Konstantinápoly polgármestere üdvözlő
táviratot intézett a berlini polgármesterhez
a császár megérkezése alkalmából.

A tanács javaslatai ac októberi
közgyűlésen.
(Saját tudósítónktól.) A város tanácsa
kedden délelőtt tartotta meg az októberi közgyűlést előkészítő ülését dr. Kelemen
Béla
főispán elnöklésével. Amint a tanácsülésre
vitt tárgyak mutatják, az októberi közgyűlés
nem lesz nagy és nem fog nagyobb vitákat
kelteni, bár az ilyesmit előre tudni és megállapítani nem lehet.
iA közgyűlés dr. Kormányos Benő interpellációjával fog kezdődni. Kormányos a
családi házak ügyében interpellálja a polgármestert, Az interpelláció a következő:
1. Van-e tudomása a polgármester urnák
arról, hogy a tanács eddig még egy lépést
sem tett a Somlyódy István inditványa ügyéiben hozott közgyűlési határozat megvalósítása érdekében?
Í2, Van-te tudomása a polgármester urnák arról, hogy Mutter műépítész megjelent
Bokor Pál helyettes-polgármester urnái, akinek a tervek elkészítésére fölajánlotta s z a k tudását?

