
Szegfőd, 1918. február 16. 

Veszedelmesen terjed 
a rühkór Szegeden. 

— A közigazgatási bizottság ülése, 

(Saját tudósítónktól.) Szegeti közigazgatási 
bizottsága pénteken délután dr. 'Somogyi S z i l -
veszter polgármester elnöklésével ülést * tartott. 
Az ülésen a szakelőadók terjesztették be ren-
des havi jelentéseiket. Ezek közül legjelentősebb 
a főorvosi jelentés, amely az egészségügyi vi-
szonyok lényeges javulásáról számol be a ra-
gályos betegségeket illetőleg, de általános meg-
döbbenésre megállapítja azt is, hogy a rühkór 
veszedelmesen terjed Szegeden. A főorvosi je-
lentés szerint ma már az alsóbb néprétegeknek 
mintegy 60 százaléka rtihkórban szenved, de 
terjed a kór az intelligensebb körökben is, 
azért kéri a főorvos a bizottságot, hasson oda, 
hogy a városi gőzfürdőt —- bármilyen áldoza-
tok árán is — mihamarabb megnyissák. A bi-
zottság a javaslathoz egyhangúlag hozzájárult, 
ami azonban nem termel szenet, igy nem is 
b o n y o s egészen, hogy a gőzfürdő ismét 

megnyílik. 
Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos jelentése 

int a szórványos ragályos betegségek il-
leg a javulás ugy a hasihagymáz, mint a 

vörheny és roncsoló toroklob lényegesen csök-
kentek ; a két utóbbi kétségkívül az iskolázás 

meteléséből kifolyólag. A nem szórványos 
•fegségek közül .sak egy hímiőeset fordult 

,;iő, amely a kellő óvintézkedések megtétele 
ellett teljesen izolált maradt. Rendkívül mó-

don törjed azonban az utóbbi időben a rüh 
és pedig nemcsak az alsó néposztálynál és 
munkásoknál, amelynek majdnem 60 százaléka 
mondható inficiáltnak, hanem az intelligensebb 
osztály kebelében is. A rüh terjedésével szem-
ben egyedüli óvintézkedés a külső bőr tisztán-
tartása, Nagyban elősegíti a rühkór terjedéséi 
a városi fürdő szünetelése. A főorvos szerint 
a rühkór terjedésének megakadályozását csak-
nem teljesen lehetetlenné teszi a városi fürdő 
zárvatartása. Ezért kéri a bizottságot, hasson 
oda, hogy a városi fürdőt — bármilyen áldo-
zatok^árán is — megnyissák. 

izive született az anyakönyvi hivatal jelen-
tése szerint januárban 94 fiu, 76 leány, ösz-
szesen 170 gyermek. (Decemberben 139.) Meg-
halt a halottkémi jelentések szerint 87 fiu, 114 
leány, összesen 201, a népességi szaporulat 
tehát minusz 31, a mult hóban minusz 64. 

Dr. Pálffy József árvaszéki elnök jelenti, 
hogy 1918 januárjában összesen 1542 darab 
aktát iktattak az árvaszéknél. Ebből 1527 akta 
elintézést nyert. A közgyámi hivatalba összesen 
566 akta érkezett; ezt valamennyit elintézték. 
A hadiárvák létszáma Szegeden 1172. 

Alexander Lajos királyi főállatorvos jelen-
tése szerint az állategészségügyi viszonyok ja-
nuár hóban rosszabbodtak. Az első állategész-
ségügyi kerületben lépfene egy udvarban, ser-
tésvész 3 udvarban, sertésorbánc egy udvar-
ban, lórühkór két udvarban és a negyedik ál-
lategészségügyi kerületben ebveszettség egy eset-
ben állapíttatott meg. 

A város területén elhullott januárban 8 
darab ló, 2 szarvasmarha, 30 sertés. A köz-
fogyasztás céljaira levágtak a közvágóhídon 
520 darab nagy marhát, 214 növendékmarhát, 
155 szopos borjút, 9616 sertést, 288 juhot, 2 
kecskét, 141 báráryt és 7 lovat. 

Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő jelentése 
szerint januárban hét iskolában végzett iskola-
látogatást, összesen 23 tantermet látogatott meg. 
A csaknem hat hetes szénszünet nagy vissza-

maradást és mulasztást vont maga után a ta-
nítás terén. Jelenti továbbá, hogy még mindig 
gyakori a panasz amiatt, hogy a tanköteles 
gyermekek, különösen a város külterületein 
rendetlenül látogatják az iskolákat. Vannak 
olyan tankötelesek is, akik eddig egyáltalán 
íiin cseíiék iskolába beiratkozva. Az egészség-
ügyi állapot a meglátogatott iskolákban teljesen 
kielégítő. 

Faur Károly műszaki főtanácsos, az állam-
épitészeti hivatal főnöke arról tett jelentést, 
hogy a kereskedelmi miniszter a szegedi ál-
lamépitészeti hivatal kezelése alatt álló köz-
utakra 180.350 korona értékű fedőanyagot ál-
lapított meg. Kavics, vagy kavicspótló anyag 
beszerzése iránt saját hatáskörében előterjesz-
tést tett. 

Harsányt Elemér helyettes főügyész jelen-
tette, hogy a törvényszék fogházában rend és 
tisztaság van, a felügyelet és biztonság kifo-
gástalan, szökési kísérlet egyáltalában nem for-
dult elő. Az egészségügyi állapot kedvező, ra-
gályos beteg nincs, az élelmezés ellen a rabok 
kifogást nern emeltek. A fogházban januárban 
97 jogerősen elitélt, 11 felebbezés alatt levő 
és 174 vizsgálati fogoly volt. A csavargótör-
vény alapján egy nő volt letartóztatva. Á rabok 
a kincstár részére januárban 265 korona 51 
fillért kerestek. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos pénzügyigaz-
gató jelentése szerint januárban a mult év 
januárjához képest egyenes adóban 138.950, 
hadmentességi díjban 272 korona emelkedés 
mutatkozik. A jövedelem, vagyon és havi nye-
reségadó jövedelmezősége 1917 januárjához 
képest 5761 koronával kedvezőbb. Előírtak ja-
nuárban egyenes adóban 7764, országos beteg-
ápolási póíadóban 29 koronát. 

Tisza-szálló 

Szász Zoltán előadása 
február 17-én a Tisza-
szálló nagytermében. :: 

Kezdete 8 órakor. 

Jegyek 2 50-től 10 koronáig, páholy 32 korona. 
Pető Ernő dohánytőzsdéjében elővételben 

kapható. 

A Délmagyarország teiefímfai 
kiadóhivatal 305. 
Szerkesz tősé ? 81 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósi-' 
tónk: Az értéktőzsdén ma is barátságos 
volt /a hangulat a' szilárdabb béqsi jelen-
tésiek hatása alatt ujabb vételek történtek. 
Az árrcivó az egész Vonaton javult és a for-
galom még jobban megszilárdult. Magyar 
Hitel 1264—5, Opzifrák Hitei 805—17, Ag-
rárbank 929—30, Fabiank 733—75, Uj fa-
bank 740, Hazai bank 509-414, .Jelzálog 
510—.21. Leszámítoló 688—96. Magyar bank' 
825—21, Lyszámuoló Forgalmi bank 536— 
52, Ingatlanbank 572—78, Általános kőszén 
1725—(60, Drasche 985—95, Beocsini 964— 
55, Saégótárjálni 964—55, Urikány 650—38, 
Rimamurányi 966—74, Közúti vasút 753 
58, ÁÁamva.sut 900—898, Vasúti. Forgalmi 
502—08, Atlanták 1190—80, Uevlante 920— 
10, Cukor 3330—315, Nrjsici . 2860— Da-
nica 843—47. 

A sovány sertés kilója 8 korona. A 
sovány sertések fö la jánlására vonatkozó kor-
mányrendelet még e hét folyamán megjelenik. 
A közélelmezésügyi miniszter a még hiányzó 
"248.000 darab sertésből egyelőre 100.000 darab 
sertést kiván a hizlalóba beállítani. A fölaján-
lott sovány sejtések minden kilója után a gaz-
dák a 7 korona makszimális áron fölül egy ko-
rona prémiumot, összesen tehát nyolc korona 
ármegtérítést kapnak. Ezt a nyolc koronát a 
hizlalás hasznának túlnyomó részében része-
sülő ipari hizlalók térítik meg olyképpen, liogy 
kilogramonként 40 filléi t már a sovány sérté-
sek kiadásánál a közélelmezésügyi hivata l ren-
delkezésére bocsátanak, a további 00 fillér pe-
dig ugy térül meg, hogy n közélelmezésügyi 
miniszter a fölhizlalt zsirserte'sokért kilo-
gramönként 60 fillérrel olcsóbb árat fizet a 
hizlalótelepnek, ' 

— A kőszénkátrány l e g m a g a s a b b ára 
A hivatalos lap pénteki számában megjelent 
rendelet szerint a nyers kőszénkátrány legma-
gasabb á ra a termelőknél (légszeszgyárak, 
kokszolók és nyers kőszánkátrányt mellékter-' 
mékként előállító üzemek) a kitermelt meny-
nyiség szerint 15, 14, 13 és 12 korona met-ei-
mázsánkint. A lepárolt kőszénkátrány méter-
mázsánkint 17 korona 50 fillér. H a a szállítás 
az eladó tartánykocsijában történik, a fúvat 
költségeken kívül minden 100 kilogram után 
a feladás napjától számított első 48 órára leg-
feljebb 1 korona használati díj, minden to 
vá tb i megkezdett 24 órára pedig legfeljebb 
10 fillér pótdíj számitható fel. 

Több lesz a szappan. Februártól kezdve 
a szappanipar részére az eddigi 25 vagon nyers 
anyagmennyiség helyett 40 vagont utalnak ki 
havonta. A szappaniparnak átadott zsírsavak 
árát r.z Olaj- és Zab-ipari Központ kilogramon. 
kint 8 korona 50 fillérről 7 korona 50 fillérre 
szállította le. Az árleszállítás azért történt, 
hogy a hadiszappan árát ne kelljen fölemelni. 
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