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Kétezer gyermek nem jár iskolába Szegeden, 
— A közigazgatási bizottság ütése. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közigazga-
tási bizottsága csütörtökön délután dr. Ke-
lemen Béla főispán elnöklésével ülést tartott, 
amelyen rendes havi jelentéseiket terjesztet-
ték elő az egyes előadók. Jánossy Gyula tan-
felügyelő jelentést tett az igazolatlan iskola-
mulasztásokról, amelyek a felsorolt adatok 
szerint megdöbbentő mérvűek. Szegeden, a 
hol a tanköteles kom gyermekek száma 
14.000, kétezer gyermek egyáltalán nem irat-
kozott be iskolába. A bizottság a tanfelügyelő 
előterjesztése alapján fölhívja a polgármes-
tert, hogy legszigorúbban já r jon el az iga-
zolatlan iskolamulasztókkal szemben. Az ülés 
lefolyásáról tudósításunk itt következik; 

Dr. Wolff Ferenc tisztifőorvos jelenti, 
hogy a közegészségügyi viszonyok október-
ben valamivel kedvezőbbek voltak, mint az 
előző hónapban. A vörheny és a hasihagymáz 
már megállapodtak és emelkedést nem mu-
tatnak. A nem szokványos ragályos betegsé-
gek közül csak a vérhas fordult elő néhány 
esetben. A nemragályos betegségek közül a 
légi utak betegségei domináltak. Született ok-
tóberben összesen 88 fiu és 79 leány; az ezt 
megelőző hónapban 111 ifin és 198 leány szü-
letett. Meghalt október-ben összesen 94 fiu és 
98 leány; összesen 192 egyén. A népességi sza-
porulat tehát minusz hat. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő a tanügyi 
viszonyokról tesz jelentést. iE szerint meglá-
togatott a tanfelügyelő kilenc iskolát és óvo-
dát, összesen 29 tantermet. A tanítás az ösz-
szes iskolákban folyamatban van. Az igazo-
latlan iskola,mulasztások száma nem csök-
keni, sőt a mulasztások a tanítás eredményeit 
is veszélyeztetik. Ezidőszerint az a helyzet, 
hogy a tanyákon 935 rendes és 53b ismétlő 
iskolai tanuló nincs behatva. A város belte-
rületén az igazolatlan iskola mulasztások szá-
ma 372 és az ismétlő iskolai tanulóknál 246. 
Vagyis a helyzet jelenleg az, hogy 14.000 
tankötelés gyermek közül kétezer gyermek 
iskolai felügyelet nélkül van. Javasolja, hogy 
a bizottság hivja föl a polgármester figyel-

mét, hogy az iskoláztatás körül tapasztalt 
visszaéléseket törvényes hatáskörében szigo-
rúan megbüntesse, A közigazgatási bizottság 
ehhez a javaslathoz egyhangúlag hozzájá-
rult, 

Faúr Kornél kir. műszaki főtanácsos je-
lenti, hogy —- miután a hadba vonult utkapa-
rók csak igen hézagosan voltak helyettesít-
hetők, megfelelő számú utkaparó nélkül pe-
dig a közutakat rendben tartani nem lehet, 
— a bevonult utkaparók fölmentése iránt az 
erről szóló miniszteri rendelet értelmében elő-
terjesztést tett. Ettől az intézkedéstől a hely-
zet lényeges javulása várható. 

Harsányi Elemér főügyész-helyettes je-
lentése szerint a szegedi törvényszék foghá-
zában októberben rend és tisztaság uralko-
dott, szökési eset nem fordult elő. Az egész-
ségügyi viszonyok kedvezőek voltak. Le volt 
tartóztatva októberben jogerősen elitéit 33 
férfi, 18 nő, felebbezés alatt 4 férfi. 6 nő, vizs-
gálati fogságban 157 férfi, 28 nő, összesen 194 
férfi és 52 nő. A rabok a kincstár részére ok-
tóberben 211 koronát kerestek. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügy-
igazgató jelentése szerint októberben az egyes 
adónemek jövedelmezőségében és pedig egye-
nesadóban 70.737 korona, hadmentességi díj-
ban 921 korona 84 fillér emelkedés történt a 
mult év októberének eredményéhez . viszo-
nyítva. Jövedelem, vagyon és hadi nyereség-
adóban 18.133 korona emelkedés történt. Elő-
írtak októberre egyenesadóban 16.180, orszá-
gos betegápolási pótadóban 507 koronát, mig 
tárgyváltozás címén töröltek egyenesadóban 
24,174 és országos betegápolási pótadóban 1087 
koronát, ... I * . U t a j 

Alexander Lajos kir. főállatorvos jelen-
tése szerint októberben az állategészségügyi 
viszonyok elég jók voltak. Az első és a máso-
dik állategészségügyi kerületben a sertésvész 
szórványos esetei fordultak elő. Elhullott a 
város területén 16 ló, 1 szarvasmarha és 40 
sertés. A közvágóhídon közfogyasztás céljai-
ra leöltek 395 sertést, 160 növendék-marhát, 
305 szopósborjut, 1844 sertést, 2624 juhot, 70 
kecskét és 12 lovat. 
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POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefon)®tantés*. — 

(A kormányt támogató pártok értekez-
lete.) A kormányt támogató kisebbségi pár-
tok közös bizottsága gróf Andrássy Gyula 
elnöklésével értekezletet tartott csütörtö-
kön délután. Az értekezleten megjelent dr. 
Welkerle Sándor miniszterelnökön kívül, az 
összes kormányt támogató pártok több kép-
viselője. Gróf Andrássy Gyula nyitotta meg 
néhány szóval az ülést, majd Polónyi Géza 
beszélt hosszasan és összefoglaló tájékoz-
tatást nyújtott a miniszterelnöknek a bi-
zottság eddigi munkájáról. Polónyi után 
.Welkerle miniszterelnök fejtette ki felfogá-
sát és terveit .az összes aktuális kérdések-
ről. Bejelentette, hogy 20-itkán összeül a 
képviselőház, amikor is beterjeszti a költ-
ségvetést. A választójogi reformról szóló 
javaslat csak januárban kerül a Ház elé. Az 
egységes kormánypárt alakításának ügyét 
a program végleges megszerkesztéséig el-
halasztották. 

(Wekerle bejelentése a háború költsé-
geiről.) A Tisza- is az Esterházy-kormány 
nem terjesztett a magyar képviselőház eié 
jeientést arról, hogy a háborús költségekből 
jpennyí terheli Magyarországot. Hivatalos 

elszámolás a háborús költségekről eddig 
nem volt. Wekerle Sándor minisztereinuK. 
november 2ü-áq tudvalevően a képviselőház 
elé terjeszti az 1917 julius 1-től 1918 julius 
JU-ig terjedő évre a költségvetést és ennek 
kapcsán hivatalos bejelentést tesz arról, 
hogv Magyurorszugon mennyibe kelrüll eddig 
ji háború. A miniszterelnök tájékoztatni fog-
ja a képviselőházat arról is. hogv a háború 
terheit és a háborús, kölcsönök kamatait ho-
gyan kívánja fedezni. A magyar éh osztrák 
monarchia hadügyi kiadásairól a december 
3-án összeülő delegáció elé a közösügyi költ-
ségvetés kapcsán terjesztenek be jelentést. 
A közösügyi költségvetésből végre hivatalo-
san megtudja az ország, hogv a háború első 
három éve milyen összegeket emésztett fel. 

(Az Apponyi-párt határozata a cseh 
támadások ellensúlyozására.) A Magyar Tu-
dósító jelenti: Az Apponyi-párt este 6 óra 
kor Szentiványi Árpád elnöklésével érte-
kezletet tartott. Bakonyi Samu indítványá-
ra elfogadták egyhangúlag a következő ha-
tározati javaslatot: 

— Megdöbbenéssel szemléljük, hogy 
az osztrák képviselőházban nyíltan Magyal 
ország szétdarabolására törekszenek. Meg-
ütközéssel tapasztaljuk, hogy a folytonos 
támadásokkal szemben osztrák részről 
egyetlen visszautasító, vagy bíráló síz© sem 
hangzott el. A békés viszonyban levő álla-

mok között meg aem engedhető nyilatko-
zatok gyengítik a mérhetetlen áldozatok 
erejét, amelyeket a magyarok a hazáért és 
az uralkodóház biztonságáért hoztak. Meg-
győződésünk, hogy a kormány az összes 
pártok érzésének megfelelően, megtalálja a 
módot, hogy a felháborító hűtlenségnek vé-
get vessem 

í (Czernin folytatni fogja tárgyalásait 
Budapesten.) Bécsi jól értesült körök szerint 
Czernin külügyminiszter és gráf Tisza István 
között főképen a delegációk kérdése, a len-
gyel-ügy és cseheknek magyarellenes (imá-
dása keriilt szóba. Tisza, a delegációban fel-
ajánlotta a munkapárt támogatását, de meg-
nyugtató nyilatkozatokat kivánt a lengyel-
kérdés és a cseh támadások dolgában. Hir 
szerint Cserniu a megnyugtató kijelentésekai 
megígérte. Bécsi politikai körök ugy tudják, 
hogy Czernin legközelebb ismét Budapestre 
érkezik, hogy a magyar politikusokkal meg-
kezdett. tanácskozásait, amelyek az idő ro 
vidsége miatt abbanmaradtak, folytassa. 
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(Saját tudésitónktól.) Köztudomásu, hog', 
a város az idei télen éppúgy, mint fa vaj, 
négy népkonyhát szándékozik fölállítani 
legszegényebb néposztály élelmezésének hi. 
tositására. A népkonyhák szei verésével d • 
Gaál Endrét bízta meg a tanács, amely a; , 
az utasítást is adta, hogy a népkonyhák d. 
cember elsején való fölállításáról is gondol-
kodjék. A szegedi közélelmezési üzem ezzel 
egyidejűleg utasítást kapott arra, hogy a 
népkonyhák részére szükséges élelmiszerei 
beszerzéséről gondoskodjék. Ez a gondosko-
dás meg is történt; a közélelmezési üzem b 
szerzett készleteiből mindennel el lógja l á t n 
a népkonyhákat, természetesen önköltségi 
áron. 

Mégis gyászjelentést kell Írnunk a, v. 
rosi népkonyhákról, A népkonyhák nem fv. 
nak december elsején megnyílni, vagy le , 
alább is még nem bizonyos, hogy megnyi -
hatók lesznek. Dr. Gaál ugyanis a városi ta-
nács csütörtöki ülésén jelentette, hogy ax m 
sővárosi és rókusi népkonyhák számára m : 
nincs hely. A rókusi népkonyhát ugyan nv 
el lehetne helyezni a javadalmi palotában, lm 
a tanács ott két utcai holthelyiséget átenge v 
ae, de az alsóvárosi népkonyhának már m m 
jut máshol hely, mint a Vörösács-utcai ren i-
őrlaktanyában. 

A polgármester a bejelentéssel kapcsol i-
tosan megjegyezte, hogy a tanácsülésbe cs.;k 
a teljesen előkészített ügyeket kell behoz.,i. 
Gaál igyekezzék önállóan eljárni és az ügy.a 
mielőbb teljesen előkészítve bemutatni a ta-
nácsnak, a melegedő-szobákkal egyetemi; >. 
Ezzel ugyanis szintén dr. Gaál Endrét hív . 
meg a tanács, amely a kis kitérés után át r 
gedte a kivánt üzlethelyiségeket a rók -ü 
népkonyha céljaira s utasította Gaált, h< y 

Neu Ernő 
bank- és váltó-üzlete 

Klgyó-utea 5. 
az sví*/* és 6*/«-®s 

• VII magyar hadlkülrsö; 
hivatalss aláírási helye 

Kedvezmények: fél 
százalék jutaléktérités 
olcsó lombardkölcsön. 


