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költő ablakán egy napon berepült, ágya kö-
riii virrasztott, mint az Isten, 'fehér lelke, s 
midőn párjához a haldokló poéta eme utol-
só búcsúszavát intézte: Jtdpláld tovább \t ga-
lambomat" , a galamb a megdicsőült szellem 
társaságában elrepült. Zugó taps (honorálta 
, bá.ios 'hitves költői alkotásait. 

' A meghatott közönség eloszlott, kivül 
s7jtált az eső és a szél halkan dudorászta a 
pasával IDahkóVal: OlyaH vagyok, mint a 
sárguló levél . . . 

Várossy Gyula. 

Közel négyszázezer koroná-
val emelkedett áprilisban a 

hadinyereségadó. 
— A közigazgatási bizottság ölése. —• 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közigazga-
tási bizottsága hétfőn délután négy órakor 
di-. Kelemen Béla főispán elnöklésével ülést 
tartott. Az ülés i rán t nem mutatkozott na-
gyobb érdeklődés; a szakelőadókon kivül alig 
jelent meg valaki az ülésen. A tárgyak iga-
zolták is ezt a részvétlenséget: a szakelő-
adók jelentéséin kivül nem került más tárgy 
szőnyegre/Legjelentősebb a jelentések között 
a főorvosi jelentés, amely a közegészségügyi 
állapotok egyre inkább kedvező mederbe való 
jutásáról számol be. lEzenkiviil még a fő-
állatorvosi jelentés érdekesebb, amely az ál-
lategészségügyi viszonyok javulásáról ad 
számot. 

Az ülés lefolyásáról tudósításunk itt kö-
vetkezik: 

Dr. Wolf Ferenc főorvos helyett dr. An-
drássy Ferenc tb. főorvos ismertette a főor-
vosi jelentést. E szerint az egészségügyi álla-
pot áprilisban kielégitő volt (Szegeden. A 
népességi mozgalom lassankint mindig ked-
vezőbbé válik. Áprilisban tizennyolccal több 
volt a születések száma, mint. márciusban. 
A ragályos megbetegedések közül csak a vör-
heny jelentkezett apadó számban, a lehető 
legkedvezőbb lefolyással. A Felsőtanyán egy 
küteges hagymázas eset fordult elő egy sza-
badságos katonán, akit azonnal beszállítottak 
a katonai járvány kór házba. A járvány ter-
jedését megakadályozandó még azon a napon 
a legszigorúbb óvóintézkedésebet léptették 
életbe. A változó idő miatt a gyermekek kö-
zött a légzőszervi hurut gyakrabban jelent-
kezett kedvező lefloyással. lA népességi moz-
galom eredménye a következő volt: Élve 
született az anyakönyvi hivatalok jelentései 
szerint 99 fiu, 102 leány, összesen 198 gyer-
mek. Meghalt 98 áu, 109 lány, összesen 207. 
A népességi szapornlt tehát minusz 14. 

Pálfy József árvaszéki ülnök jelenti, hogy 
áprilisban iktatást nyer t az árvaszéknél 1419 
darab, ebből elintéztek 1402 ügydarabot. Má-
jus 13-ig elintézetlenül maradt 17 ügydarab. 
A közgyámi hivatalba áprilisban 633 ügy-
darab érkezett, amelyből elintéztek 449-et, 
elintézés alatt áll 184 ügydarab. A hadiárvák 
létszáma Szegeden 1300. 

Jánossy Gyula kir. tanfelügyelő jelenti, 
bogy az elmúlt hónapban meglátogatott is-
kolákban a tanítási eredmény kielégitő mind-
azoknál a tanulóknál, akik az iskolákat ren-
desen látogatják, mig az iskolamulasztóknál 
az eredmény fogyatékos. A munkaiskolában 
16 erkölcsi züllés veszélyének kitett gyerme-
ket foglalkoztatnak, akiben a tanítás jó ha-
tása máris észrevehető. A kultuszminiszter 
négy u j óvodának bérházban való felállítását 
és megnyitását engedélyezte a tanfelügyelő 
javaslatára. Ezzel az óvodák száma 24-re 
emelkedett Szegeden, mig öt év előtt, mikor 
hivatalát átvette, Szegeden mindössze kilenc 
óvoda volt, 

Uursányi Elemén kir. főügyész jelentése 
szerint áprilisban a törvényszéki fogházban 
rend és tisztaság uralkodott, a biztonság és 
felügyelet kifogástalan, szökési eset nem for-

dult elő. Az élelmezést házilag eszközlik, az 
ellen panaszt nem emeltek. A törvényszéki 
fogházban áprilisban letartóztatva volt jog-
erősen elitélt 41 férfi, 57 nő, felebbezés alatt 
15 férfi, 8 nő; vizsgálati fogságban 53 férfi és 
23 nő. A rabok áprilisban munkájukkal a 
kincstár részére összesen 430 korona 71 áll-t 
kerestek. 

Freiefld Ferenc műszaki mérnök az áí-
lami utak állapotáról számolt be. E szerint 
az utak minden nehézség ellenére jó karban 
vannak tartva, a miiszaki személyzet idő-
szaki munkák végzésével foglalkozik. 

Alexander Lajos kir. főállatorvos jelen-
tése szerint az állategészségügyi viszonyok 
áprilisban elég jók voltak. Az első és hatodik 
állategészségügyi körzetben a veszettség 
szórványos esetei és a harmadik állategész-
ségügyi körzetbe®, a sertészvész szórványos 
alakban fordult elő. A város területén elhul-
lott áprilisban 10 ló, 1 szarvasmarha, 46 ser-
tés és egy kecske. A közvágóhídon leöltek és 
a közfogyasztás céljaira alkalmasnak talál-
tak 569 nagy marhát, 91 növendék marhát, 
513 szopóborjut, 1025 sertést, 226 juhot, három 
kecskét, 100 bárányt és 13 lovat. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügy-
igazgató jelentése szerint áprilisban a mult 
év ugyanezen havához képest az egyes adó-
nemek jövedelmezőségében és pdeig egyenes-
adóban 13.345, hadmentességi díjban 105 ko-
rona csökkenés mutatkozik. A jövedelem, 
vagyon és hadinyereség adóban az előző év 
ugyané havához képest 373.124 korona emel-
kedés mutatkozik. Előírtak áprilisban egye-
nesadóban 26.319 koronát. Tárgyváltozás ci-
mné törültek 30.082 koronát. Házadómentes-
séget három esetben állapítottak meg és 
végül 11 szegedi lakos részére 11,523 korona 
adóhátralék erejéig engedélyeztek fizetés-ha-
lasztást, illetve havi 
ményt. 

A bizottság a jelentéseket tudomásul vette. 

tovay Károlyt, Piok Jenőt, Vadász Aurélt és. 
Varga Mihályt .választotta meg. Köszönetet 
szavazott meg az alakuló közgyűlés Wim-
mer Fülöp kamarai elnöknek és Tonelli Sán-
dor titkárnak az alakulás körül kifejtett rnuii 
íkásságukért és Rózsa Mihálynak a kezde-
ményező lépések megtételéért. Az alakuló 
közgyűlés után az igazgatóság és felügyelő 
bizottság nyomban megtartotta első ülését. 
Az első elnökévé Wimmer Fülöpöt, alelnö-
keivé Koós Elemért és Wagner Gusztávot, az 
utóbbi pedig elnökévé Bokdr Adolfot válasz-
totta meg. Az igazgatóság kimondotta, hogy 
a tényleges üzleti tevékenység megkezdéséig 
és az ügyvezető igazgatói állás betöltéséig 
az ügyek további vitelére a kereskedelmi és 
iparkamarát kéri fel. 

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Az értéktőzsdén ma igen szilárd volt 
!az üzleti irányzat nagy forgalom mellett. 
Magyar Hitel 1277—92, Osztrák Hitéi 927 
—29, Agrár Bank 946—55, Fabank 977— 
92, Forgalmi Bank 585—90, Hazai Bank 
618—24, Jéfcálog 5%—608, Leszámítoló 
(Bank 759—71, Kereskedelmi Bank 5445— 
55, Magyar Bank 918—30, Beocsinü 1105— 
15, Salgótarjáni 1010-30, Urikánly 823— 

42, Rimamurányi 1078—90, Atlantíka 1430 
—50, Államvasút 994—1026, Kdzuti 795— 
815. 
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
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oooo 

A déimagyarországi átmes.stgazdssági 
részvénytársaság megalakulása. A délma-
gyarországi átmenetgazdasági részvénytár-
saság vasárnap délelőtt tartotta alakuló köz-
gyűlését a kereskedelmi és iparkamara nagy-
termében. Az ülést Wimmer Fülöp kamarai 
elnök nyitotta meg és konstatálva, hogyv a 
törvényes formaságok betartattak, ismertet-
te az u.i alakulás célját és a kamarának az 
uj alakulás körül kifejtett tevékenységét. Be-
jelentette, hogy az egy millió koronára ter-
vezett részvénytőke nemcsak áíá van irva, 
hanem, jelentékenyen tul is van jegyezve és 
igv az alakuló közgyűlésnek a jegyzések egy 
részét le kel! csökkenteni'. Ez a nagy érdek-
lődés bizonyítja, hogy Szeged gazdasági éle-
tének vezetői felismerték az alakulás jelen-
tőségét, amely biztosítani kiványa, hogy a 
demobilizáció alkalmával felszabaduló anya-
gokból és készletekből a helyi piac is megfe-
lelően részesedjék. Közölte egyúttal, (hogv a 
kezdeményezők részéről bizonyos előzetes 
megbeszélések történtek az ügyek vezetését 
illetőleg s ez alapon javasolta, hogy a lehe-
tőleg minden fontosabb (szakmát magába-
foglaló igazgatóság tagjaivá megválasztas-
sanak Back Bernát, Bálás Zoltán, Biedl Sa-
mu, GlLickstal Lajos, Hei.mann Sándor. Hol-
tzer Emil, Kecskeméti Antal. Koós Elemér, 
Milkó Ferenc, Pál Dezső, Popper L. Mór, 
Rózsa Mihály, Szász Ernő, Valihora István, 
Wagner Gusztáv, Wellisz Géza, Wimmer 
Fülöp. Külön megbízatású igazgatósági tagok 
lettek Balogh Kárelv városi tanácsos és dr. 
Tonelli Sándor kereskedelmi és iparkamarai 
titkár, akik a minisztériumokkal és a hasonló 
rendeltetésű országos intézettel való kapcso-
latot lesznek hivatva íentartani. A felügyelő-
bizottság tagjaiul a közgyűlés 'Bokor Adol-
fot, Fenyő Henriket, Landesberg Mórt, Ot-

Hétfőn és kedden.: „A Vízözön" dráma 5 felvonásban. 
Strindberg Ágost viiághirü dán' író remekmüve. 
Rendezte: Richárd Osvalci. A főszerepekben: Bernd 
Aldor és Leói tine Kühnberg. 

r ész le t f i ze tés i k e d v e z - ' S z e r d á n és csütörtökön : „A Komédiásvér" dráma ő 
felvonásban. A főszerepben Asta Nielsen. és „Es4 
után köpönyeg" vi^fáték 3 részben. 

Péntektöl-vasárnapig „A Megbélyegzett" dráma 4 fel-
vonásban. Irta és a főszerepbe Berky Lili. 

Hétfőn és kedde „TÍirfhiénák" detektív dráma 5 felvo-
násban, Harry Piel film. 

s A VA.3S MŰSORA: 
Vasárnap „Asszonybecsület" társadalmi dráma 4 felvo-

násban. 
Hétfőn: „A Tikos irás" detektív dráma 4 részben. 

AS APPOLO MtpSORAi 
Vasárnap: „Hét Sten örökösök" detektív dráma 4 rész-

ben. Erich Kaiser Titz. 
Hétfőn: „A Szent Szivrend koldusa." Bűnügyi dráma 

3 részben és a „Két anya" dráma 2 felvonásban. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várta? L. 
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Zsirtöpörtő erőtakarmány 
a legtápdusabb eledel csibének, kacsának, növendék 
disznónak, halnak, galambnak, fácánnak, kutyának, 
macskának és húsevő vadnak. Öt kilótól fölfelé da-
rabos, liszt és pogácsa alakban, minden mennyiség-
ben, jutányos árban szállíttatik. Boros Samu és Tsa 

erőtakarmánygyár Erzsébetfalva. 

Jfmcs többé pmmihiány. 
Rongyos és használhatatlan kerékpár 
külső gummiját vigye felújítás vegett 

D F O V P D F varrógép kerékpár és 
f 1 t > L , L ' gramofon raktárába. 

Szeged, Kiss-utca Keleti-palota. 

Szőnyegek, moquette plüschök, ágy-
ás asztalferitők, csipke és szövet 
függönyök legnagyobb választékban 

szőnyegáruházában 
Szeged, Kárász-utea (Wagner-palota.) 


