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A városi tisztviselők
sérelmeit orvosolják.

Rósa Izsó dr. nem tartja
szükségesnek
Balogh Károly indítványát, mert amint a főjegyző mondotta, a tisztviselő a már kiérdemelt fizetési fokozatokat a ja voislat értelmé— A fizetésrendezési javaslat
ben is magával viszi a magasabb fizetési osztályba.
Fölösleges tehát a k-orpó 11-é k-ren-dszera jzervező-bizottság előtt. —
re 1 ko-nfuziust előidézni.
Palócz László azt tette szóvá, hogy a
(Saját tudósitónktól.) Ma délután, öt órakor Lázár György dr. polgármester elnöklé- szűkebb bizottság figyelembe v-ette-e vájjon,
sével ülést tartott a szervező bizottság és ál- begy mekkora fizetéseket kapnak más hatalánosságban letárgyalta a városi tisztvise- sonló nagy vid'éki vár-osokba-n -a tisztviselők.
lők fizetésrendezéslére vonatkozó javaslato- Szegedet elég gazdagnak t a r t j a arra, ho-gy a
kat. Taschler Endre főjegyző referált a bi- tisztviselőit -ne fizesse rosszail(hm-l, mint a
zottság kebeléből kiküldött szükebbkörü bi- mekkora fizetéseket m/ás -magyar várolsok
zottság munkájáról, amely szerinte abban ál- tudnak adni a tisztviselőiknek.
lott, hogy a tisztviselők és a város érdekeiLázár -György d,r. polgármester azt vánek egybevetéslével igyekezett /megoldani a laszolja -erre, hogy a szlükébbkörü bizottság
fizetésrendezés kérdését és a főjegyző terve- figyelembe vette más városoknak fizeitésrenzete alapján javaslatot készített. A legfon- dezéséröl szóló javaslatát is. -Csakhogy amig
tosabb határozata a szervező bizottság ma péidá-ul Pozsony nagyösszegű pótlékokat ad
tartott ülésének az, 'amely szerint a maga- a műszaki -tisztvisedőknek, vagy ,a város-gazsabb rangfokozatba lépő tisztviselők
teljes dának, adidig a bizottság javaslata értelmiészolgálati idejének beszámításával
kívánja ben -ezeket a pótlékcik'a-t -fizetésben, fizetési foorvosolni az eddig fölpanaszolt sérelmeket. kozatokban élvezik .a tisztviselők. -A bizottA javaslat általános tárgyalása során jelen- ság eaekiu't-án ugy határozott, Ihogy a XI., X.
tősebb esemény nem is történt, mindössze és IX. fizetési osztályból magasabb állásba
Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak egy lépő tisztviselő olyan összegű fizetést kapjon,
indítványa körül támadt hosszabb vita, a bi- amely alacsonyabb állásában kapott dotációzottság azonban az indítványt nem fogadta jánál nem kevesebb, -vagyis h a egy tisztviseel, hanem Rósa Izsó dr. bizottsági tag állás- lő példáiul a IX. fizetési osztályból a X. oszpontjára helyezkedett. Közel két óra hosz- tályba /lép elő és a törzsfiz-etés-e -kevesebb,
száig tartott, amig a javaslat általános le- mint amennyi jövedelme ed-diig volt, -akikor ő
tárgyalását befejezték, a részleteik tárgyalá- a X. fuaetési osztályban -olyan fokozatba kesát pedig szerdán délután négy órakor foly- rül, amelly-nek a járulékával a jövedelme a rétatja a bizottság.
gihez mérten kiegészítést nyer.
Ezután a tisztviselők szolgálati idejének
-Az ülésen Balogh Károly pénzügyi ta- beszámítása került szóiba. Eddig ugyanis
náicscis azt iroditványo/zta, hogy azokat a fize- azoknál a tisztviselőknél, akik magasiaihb
tési /fokozatokat, amelyeket nem a törvény, rangba léptek, nem számitatták be a teljes
hanem a város közönsége nyújt a tisztvise- szolgálati időt, ami igen sérelmes vcllt, külölőknek, ne mint fcfoo/z-aWkat, hanem imám/t kor- nösön a mérn-öfci kar tagjaira nézve. Ezt a-z
határozattal
pótlékot adja a törvényhatósági Íbizoíttlság. A állapotot a bizottság egyöntetű
tisztviselőik na-gyrésizie ugyanis különösein a megszüntette. Szól ez a határozat pedig aképsegédhivatalok személyzete — életének na- pen, hogy ezentúl a magasabb fizetési oszgyobbik felét egy állásban tölti el, ha aiztán tályba lépő tisztviselő teljes szolgálati idejét
megnyílik egy nagyobb állás, akkor, mint- beszámítják a fizetésébe. .Ezz-el, vélte ia bizotthogy a szolgálati Idejével ugyanabban a ság, sikerült a. tisztviselők sérelmeit teljesen
rangban még nem érte el egészen a negyedik orvosolni.
vagy ötödik fizetési fokozatot, az u j állásáA VIII., VII. és V-I. fizetési osztályba
ban erre nemi is -tarthat igényt. A méltányos- tartozó tisztviselők -előléptetésénél a fizeltések
ság szól amellett, Ihogy az illető tis-ztvisellő átszámítását a javaslat érteimében kává-nta
e-gy-két év miatt n-e veszítse -e/l ©iz-t -a-z igényét, megvalósítani a bizottság.
éppen -ezért az egész tisztviselői kar kívánsáA tisztviselők családi pótlékára -nézve
gát terjeszti a bizottság étté, amikor kéri,, ugy határozott a bizottság, hogy külön pótléhegy a •tisztviselők ©z-ek-et a fokozatokat ma- kot nem ad, Csakis a -családi pótlék céljaira
gasabb állásukba mint korpátiékot
maguk
szolgáló 96000 koronát (használja föl s ami
kai vihessenek. Példával illusztrálja indítvá- kül-ön pótlék fölmerül —• tisztviselők, akik
nyát. Ha egy -tisztviselő előlép a XI. fizetési még -nem részesülték -pótlékban — ezt a. küosztálynak a negyedik fokozatából a X. -fize- lön pótlékot a 96000 koronából kapják.
tési osztályba, itt a törzsfizetése 2000 korona,
Ezzel a javaslatot általánosságban letárholott eddig 2200 korona volt. (Enn-ek a mél- gyalták.
tánytalanságnak -azonban elejét veszik azzal,
ha indítványa érteilméfoen korpótiék -címén élAz ülésen az elnöklő polgármesteren és
vezi a tisztviselő az étidig élvezett -fizetési foaz
előadó
főjegyzőn kivül a k-övetkezők jelenkozatot.
tek meg: Bokor Pál polgármester-helyettes,
Perjéssy László- bizottsági tag csatlako- Balogh Károly pénzügyi tanácsos, Koczor
zik Balogh Károly in-diltvárnyához, mert ma- JánoSjkat'ona-ügyi tainá-csos, Tóth -Mihály főga is sérelmesnek tart-ja,, hogy egy tisztvise- mérnök, Fajka János főszámvevő, Pálfy -Jólő, -ha például a X. fizetési -osztályba 'kerül, zsef dr. árvaszéki elniök, Somogyi (Szilveszter
8 éven keresztül Ugya-nan-nyi fizetést kapjion, d-r. főkapitány, SkuUéty Józs-elf ífőiköny-vviivő,
mint -előző állásálban, ann-alk- ellenére, hogy Cserő lEde dr., Ivánkovits 'Sándor,
Kószó
felsőbb fizetési -osztályba lépett. Éppen ezért Istv-án d-r., Obláth -Lipót, Palócz Lász-ló, Perhelyesnek t a r t j a
-a -korpótlék bevezetését, jéssy László -és Rósa Izsó -dr. bizottsági tagok.
mert -a szolgálat li/gy bolnifik-á'lva v,an.
Taschler Endre -főjegyző azt magyarázza, (hogy a javaslat mostani farmájában
is
megfelel ennek a követelményeknek.
Ha -egy
tisztviselő magasabb fizetési osztályba lép
elő, nem-csak a kiérdemelt fizetését viszi magával, hanem beszámítják azt a 2—3 évet, -a
melyet -ugyanabban -a fizetési osztályban magasain fizetési fdkozatlban eltöltöt-t.

- - Mánuel házasodik. A trónjavesztett
Mánuel, a portugál nép volt boh-ém 'királya,
Gaby Deslys egykori barátja házasodik. Az
exkirály Hohenzollern Auguszta
hercegnőt
veszi nőül, akivel ia napokban tartotta eljegyzését.
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A Balkán-államok válasza.
(Saját tudósitónktól.)
Bécsből ma azt
jelentik, hogy a külügyi hivatalhoz -értesités érkezett arról, hogy Martinovics
tábornok, fővezér ú j r a készül Szkutari
általános ostromára és hogy a részleges ostrom meg is kezdődött.
Kattaróból jelentik: Ép most,egy osztrák-magyar torpedónaszád érkezett ide
fedélzetén egy tiszttel, aki azonnal tovább
utazott Cettinjébe. Azt hiszik, hogy a
tiszt a nemzetközi
flotta
parancsnokságánek a fölszótítását viszi magával a montenegrói kormányhoz, hogy az ostromló csapatokat Szkutari alól vonja vissza,
mert
különben Antivárit, Dulcignot és San Giovannit katonasággal fogják megszállani.
A
montenegrói kormány alighanem kész arra, h o g y a hatalmak óhaját teljesitse, maguk a csapatok azonban nem akarjáik a
hadállásokat kiüríteni. Azt beszélik, hogy
Méduában görög szállitóhajók Szkutari ostromától visszatért 'szerb csapatokat vesznek föl, hogy azokat Szalonikin át viszszavigyék Szerbiába.
Szófiából jelentik: A Balkán-államok
a nagyhatalmakhoz intézett válaszjegyz-ékét holnap fogják átadni, mert Szerbia kisebb szerkezeti változtatást ajánlott. A
jegyzék tartalmának főrészét azonban m á r
közölték a nagyhatalmak szófiai képviselőivel.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
A béke aláírása.
Konstantinápoly, április 21. E hét -folyamán a török és a bolgár főparancsnok a Csataldzsa-vonalon találkozni fognak az előzetes
béke aláírása végett.
Kongresszus a végleges szabályozásra.
Berlin, április 21. A Vossis-che Zeitung
jelenti Pétervárról: A hatalmak között ez idő
szerint nem hivatalos eszmecser-e folyik arra nézve, hogy a z uj balkáni helyzet által
fölvetődött -kérd'ése-k végleges
szabályozásúra kongresszust hívjanak egybe. Hogv a kongresszus létrejön-e, nehéz volna megjósolni.
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Bolgár áltáspont.
Paris, április 21. A Temps pétervári levelezője jó forrásból arról értesül, hogy Bulgária Szaloniki bírásáért nem tervez döntő
lépést. Mindazáltal a bolgár kormány a 1-egerélyesebben követelni fogja Kosztrivit, Kailát és V-adénát. A bolgár kormány elismeri,
hogy a görög kormánynak teljes -mértékben
joga van Bulgáriával tárgyalni -a békeszerződés területi pontj-aira, mivel Bulgária és Görögország előzetesen erre vonatkozólag nem
kötöttek szerződést.

sok pénzt takaríthatnak meg, h a szükségletüket első
s z e r z i k b e . Erre alkalmat nyújt a most alakult

„Egyesült p a s z t a l o s o k

kézből

Buterraktára,"

(Szeged, T i s z a Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben),

ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek készitményei, mindenféle kivitelben, részletfizetésre it kaphatók.

