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A fagy jelentékeny károkat 
okozott 

— A közigazgatási bizottság ülése — • 
(Saját tudósi tónktól.) A közigazgatási bi-

zottság hétfőn délután dr. Kelemen Béla fő-
ispán elnökíésével iilést tartott. Az előterjesz-
tett liavi jelentések, közül a gazdasági felügye-
lőé tarthát számot a legnagyobb érdeklődésre, 
A jelentés szerint a fagy Szeged környékén je-
lentékeny károkat okozott. 

A főorvosi jelentést dr. Andrássy Ferenc 
főorvos ismertette. E szerint márciusban a 
közegészségi állapot a viszonyokhoz mérten 
kedvezőnek mondható, amennyiben ugy a né-
pességi szaporulat növekedéise, mint a halálo-
zások csökkenése vigasztalóbb képet nyújt. A 
ragályos betegségek 'közül ugy .a. hólyagos-
ihimlő, mint a hagymázas esetek itt-ott, 1—2 
esetben jelentkeztek, de az óvóin tézkedóseket 
minden esetten kérlelhetetlen szigorral haj-
tották végre, igy eddig sikerült terjedésüket 
megakadályozni. A hólyagos-himlő eseteket 
Csongrádról Szegedre jövő katonák idézték 
elő. A vonatokat, állomásokat szintén fertőtle-
nítették. Gyermekek között a vörheny és dif-
téritisz jelentkezett kedvező lefókgással. Élve 
született márciusban 89 fin, 86 lány, összesen 
175, februárban 109 gyermek. Meghalt 111 
fiu, 112 lány, összesen 223, februárban 176. A 
népességi szaporulat mínusz 48, februárban 
miuusz 67. A kórházba fölvettek márciusban 
273 beteget, akikkei a hateglétszám összesen 
571. Ezek közül gyógyultan távozott március-
ban 149, javult 112, gyógyulatlan távozott 1.9, 
meghalt 33, visszamaradt 258 beteg. 

Jtqgáry Kálmán gazdasági felügyelő je-
lentette, hogy a tavaszi időjárás enyhén és 
korán indult meg, minden számottevő csapa-
den nemül. iMárcius utolsó napjaiban a hő-
mérséktet hirtelen a fagypont alá, 7—8 fokra 
sütyedt, ami egymás után öt napon át regge-
lenkint megismétlődött. Az őszi' vetések korán 
és jói kelteti, megerősödtek és igy általában 
jól teleltek. Tavaszi fejlődésük kedvezően in-
dult meg, de a né végén jött fagyok visszave-
tették fejlődésüket. A tavaszi kalászosok ve-
tése a kedvező, enyhe időjárás folytán korán 
megkezdődött, kelésük ia tartós szárazság da-
cára igen jó volt, A fagy a lazább homok-
talajokon az árpa, de különösen a zabvetosék-
beu jelentékeny káfpfcat okozott. iHeiyenkint 
után vetés vált szükségessé. Kötötteb (talajokon 
kevesebb a kár. A levelek megfagytak ugyan, 
de azóta újra haj tani kezdtek. Kedvező idő-
járás mellett sokat javulnának. A lucernák 
gyenge hajtásai szintén lefagytak, kaszállia-
íóságuik pár hétre kitolódott. A rétek, legetek 
a nedvesség hiányában és a fagyok következ-
tében igen gyengék, alig fejlődnek, A korai 
gyümölcsök, ugymiínt a barack és mandula, 
hekfUnkknt szirtpem elfagytak, A szálas -taikar-
mánykészlet teljesen elfogyott, az áUataüo-
mány szalmán es töreken fejlődik. Az állat-
állomány egészségi allapota jo, járványok 
nincsenek, állapotuk azonban, «, takariuany-
hiány miat t gyenge. 

Gr. Harsányi Elemér kir. főitgyész-he-
iyettes jelentése szerint márciusban a szegedi 
törvényszéki fogházban rend és tisztaság volt, 
a felügyelet és biztonság kifogástalan, szökési 
eset nem fordult elő. Az egészségi, állapot ked-
vező, ragályos megbetegedés nem. volt. Az 
élelmezést házilag eszközük, az ellen panaszt 
nem tettek. A fegyelem kifogástalan, fegyelmi 
büntetés kiszabására nem volt szükség. A tör-
vényszéki fogházban letartóztatva volt már-
ciusban jogerősen elitélt 54 férfi, 65 nő, felleb-
bezés alatt 15 férfi, 10 nő, vizsgálati fogság-
ban 138 férfi, 36 nő, összesen 207 férfi, 111 nő. 
A rabok márciusban a kincstár részére 610 
korona 18 fillért kerestek. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő előadta, hogy 
a tanítási eredmény azokban az iskolákban, 
ahol rendesebb volt az iskolábajárás, kielégítő, 
a tanyai iskoláikban azonban, ahol az iskola-

mulasztósok száma nagyobb, kevésbé kielégí-
tő. Kéri a tanfelügyelő bizottságot, hogy a 
nemzetgazdasági érdekekre váló tekintettel 
határozza el, hogy a szakoktdíúéu tanoncisko-
kola és lononcotfiion, Valamint a gazdasági, 
iskolák építési terveinek sürgős elkészítését 
fölinatilag kéri a kormánytól. 'Ugyancsak föl-
írat küldését kéri á tanfelügyelő az u j tanyai 
iskoláik építési, terveinek és költségvetéseinek 
mielőbbi elkészitése és a városnak leendő meg-
küldése érdekében. Jelenti végül a tanfelügye-
lő, hogy a kultuszminiszter az ujszógedi ken-
dergyir területén létesítendő iskolát csak ak-
ikor hajlandó fölállítani, ha a gyár az épülete-
ket a gyár fönnállásáig ós nem föl mondásig 
biztosítja. A gyár ehhez nem hajlandó hozzá-
járulni, kéri ezért a tanfelügyelő, a közigazga-
tási bizottság keresse meg a gyár vezetőségét, 
hogy az épületeket a gyár fönnállásáig bizto-
sítsa, 

Alexander Lajos föálla-torvos jelentette, 
hogy az állategészségügyi viszonyok március-
ban jók voltak. Az egész város területén sem-
miféle fertőző állati betegség nem fordult elő. 
Elhullott márciusban 8 ló, 36 sertés, 1 kecske. 
Leöltek a közvágóhídon és közfogy ásatásam 
alkalmasnak találtak 517 nagy-marhát, 249 nő-
vén dékmarhát, 553 szopóskor jut, 1708 sertést, 
114 juhot, 2 kecskét, 1135 bárányt, 2 gidát és 
18 lovat. 

Faúr Kornél műszaki főtanácsos egészen 
lényegtelen dolgokról tett jelentést. Tőrös 
Sándor pénzügyigazgató jelentette, hogy már-
ciusban az egyenes adónemek jövedelmezősé-
gében és pedig egyenesadóban 5439 korona, 
tiadniGiitességi dijban 718 korona csökkenés 
mutatkozott a műit év márciusához képest. 
Jövedelem-, vagyoni- és hadinyerasógadoban 
az előző év ugyané havához képest 2699 korona 
csökkenés történt, Tárgy változás turnén már-
ciusban 9475 koronát törültek egyenesadóban. 

Alkoholmentes hét Szegeden 
(Saját tudósítáiíktvl.) Az országosan meg-

indult mozgalom keretében Szegeden április 
14-től 21-ig ta r t ják meg az alkohol mentes he-

I tat. Ez alkalomból az országos Alkoholmentes 
Eiga jóvoltából három nagyér dekli fíidomá^ 
nyos előadásban iesz részünk. Az első, előadást 
április lihikéii a Szegedi Orvosegyesület ren-
dezi. Az előadást „Aéftoholhzmm és tilgővész" 
címmel dr. Hollós József fogja megtartani. A 
masodikat április 20-ikán Juhász Gyula ta r t ja 
a Társadalomtudományi Társaságban, „Alko-
hol és irodalom" cinven. Végül a harmadik elő-
adás április 23-ikán a feministáknál lesz. 
Az összes előadások nyilvánosak, min-
denki hozzászólhat s mindegyiket délután 6 
órakor a várositaza nagytermében, tar t ják. 

Dr. Hollós József hétfőn a következő in-
dítványt nyújtotta be a városhoz: 

—. A bekövetkezendő leszerelés alkalmá-
val előre történt gondoskodás arról, hogy a 
katonák csakis bizonyos közegészségügyi vasz-
tegzáron keresztül juthassanak háza. Az a 
célja ennek a rendelkezésnek, hogy 4 hazatérő 
kaionak ragalyos betegségektől és az ilyeneket 

' terjesztő ólösdiektől mentesen, jussanak család-
ja* körébe. JNoha a leszereles ideje anég bi-
zonytalan, már is megtörtént minden iméake-

| üés a r ra nézve, hogy a megfelelő közegészség-
ügyi intézmények bármely pillanatban műkö-
désbe hozhatók legyenek, mert hiszen, az okos 
prevenció sohasem jöhet elég korán. 

A ragályos .betegség elterjedésén kivül 
azohban más veszedelem is fenyeget bennünket 
s e veszedelemnek már most elébe^kel! vág-
nunk megfelelő intézkedésekkel. 1H veszedelem 
a hevqrvy alkoholizmus, amely a katonaság ha-
zatérésének minden frázisát kétségkívül kö-
vetni fogja. Az emberek eddig is hozzá, voltak 
szokva és szoktatva, hogy az élet minden kü-
lönös változását ittassággal tegyék nevezetessé 
és egészen kétségtelen, hogy a béiketkötés, a ha-
zatérés, a viszontlátás örömei ezen ostoba és 

káros; ivási szokásokat a legnagyobb mórtékig 
fokozni fogják. A felszabadult — s a háború 
folytán különben: is erkölcsében .meglazult és 
bizonyára alig fegyelmezhető — tömegeik al-
koholizálása a legsúlyosabb és előre alig be-
látható komoly következményekkel fog járni. 
Ezek közül csak néhányra akarok, mint intő 
példára, rámutatni. 1. Az ittasság folytán két-
ségkívül ^agyban fognak szaporodni a bűnté-
nyek és pedig a, személy ellen elkövetett bűn-
tények, '(gyilkosság, nemi merényletek, halá-
los végű veszekedések) mint oly nem i'i bűnté-
nyek, melyek a •vagyonbiztonságot veszélyez-
tetik. 2. A veszedelmes nemi béjté&ségek, külö-
nösen a vérbaj már eddig is óriási mértékben 
elterjedtek a lakosság körében ezen betegség-
gel hazatérő katonák utján, amely .szerencsét-
lenséghez különben is a legtöbben alkoholizált 
állapotuk következményéként jutottak. Hja 
azonban a leszerelés .alkalmával várható alko-
hőlkicsapongásoknak útját nem álljuk, ugy a 
nemi betegségek hihetetlen mértékben fognak 
elszaporodni. A vérbaj elterjedése már magá-
ban véve is valóságos nemzeti csapásként fog 
az országra ránehezedni, 3. Tegyük továbbá 
komoly megfontolás tárgyává azt a körül-
ményt, mit fog jelenteni a következő nemze-
dékek szempontjából az alkoholizmus mámorá-
ban fogant, elkorcsöéult generáció, épen akkor, 
amikor ilyen óriási vérveszteség után éppen 
az értékes elemek szaporodása volna kívána-
tos. —' 

— Sajnos, a háború alatt a frontokon és a 
frontokon kiviil is nagyfokú .alkoholizálás 
folyt, mely már ,a mozgósítás alkalmával kez-
dődött és személyes tapasztalataim alapján 
mondhatom, hogy számos olyan egyén, ki az-
előtt az ivástól többé-kevésbé tartózkodott, a 
frontszolgálat alatt alkoholistává lett. Annál 
inkább szükséges, hogy » leszerelés ideje alatt 
a szokványos ivástól visszatartsuk őket, 

—• Indítványozom ennélfogva, hogy hatá-
rozza el a -közgyűlés, hogy a leszerelés idője 
cJatt az összes korcsmák zárpa tartassanak és 
semmiféle alkohol (bor, sör, pálinka) sem üz-
letedben, sem• vehiééglőktjben és semmiféle más 
hely ékén forgatómba ne hozathassák. í r jon 
fel .a város hatósága a kormányhoz, hogy ezen 
alkoholtilalom; az egész országban érvényessé 
váljék és végül indítványozom, hogy a közgyű-
lés e határozatát az összes megyei és városi tör-
vénylijatóságokikal tudassuk hasonló határozat 
meghozása végett. 
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, Kedden 
Április 16-án 

Kella Moja, 
a legbájosabb filriiprimadonna 

legújabb szerepe 

Filmfantázia 4 részken, 

Rendkivüi Izgalmas, pazar kiállítású 
filmattrakció. 

Előadások d. u. 5. 7. és 9 órakor. Jegyek előre-
válthatok d. «. 3 órától kezdve. 
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