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egyébként ma m á r senki sem beszél, mert
az egész közvélemény azokkal a súlyos leleplezéseikkel foglalkozik, melyek aktaszerüle,g bizonyítják, hogy sok más Kossuth-párti
képviselő között maga Désy Zoltán is a kormánytól kapta ajándékba mandátumát.
Az
ellenzék ma már az egész vonalon defezivába szorult és az aktaszerii bizonyítékokkal
szemben igazán neon irigylésreméltó a helyzete.
i

A városi tisztviselők
fizetésrendezése.
— A szervező-bizottság ülése. —
(Saját
tudósitónktól.)
M a délután négy
órakor Lázár
György dr. polgármester elnöklésével ismét összeült a szervező bizottság, hogy részleteiben is letárgyalja a fizetésrendezésről szóló javaslatot. Különösebb
esemény nem történt az ülésen, a bizottság
csaknem változatlanul hagyta jóvá a XI., X.
és a IX. fizetési osztályba sorozott városi
tisztviselők dotációit. A részletes tárgyalás
tehát még nem ,ért véget, hátra van a IX.,
VIII. és a VI. fizetési osztályoik megvitatása.
Az ülés lefolytatását pénteken délután négy
órára tűzte ki az elnöklő polgármester. Részletes tudósításunk .a következő:
Az ülés megnyitása után Balogh Károly
pénzügyi tanácsos napirend előtt kért szót. j
A kórházi segédszemélyzet fizetésrendfezését
tette szóvá. A belügyminiszter a kórházi szeméi yziet legu tóibh történt fizet és rendezését
nem hagyta jóvá, hanem lényeges változtatásokat tett a tervezeten. Alkalmasnak tartja j
,a mai ülést, hogy tisztázást nyerjen az a kérdés, vájjon befolyással van-e a miniszter rendelete az u j fizetésrendezési javaslatra vagy
sem, vagy pedig a kórházi segédszemélyzet
fizetésren-dezésé't is az u j városi törvény alapj á n nyerjen megoldást.
Taschler Endre kijelenti, hogy a kórházi
segédszemélyzet fizetéséneik rendezése is az u j
városi törvény alapján történt s éppúgy nem
vették figyelembe a miniszter döntését, mint
a többi tisztviselőknél.
Ezután az egyes állások részletes tárgyalása következett. Előbb a kisebb városi tisztviselőkről volt szó, azokról, akik a X I . fizetési osztályba tartoznak. Jelentette & főjegyző,
hogy az Írnokok az uj jaVaslat szerint irodasegédtisztok elnevezést .kapnak. Ez a változtatás az Írnokok kérelmére történt, akik
az eddigi elnevezést kissé leálázónak tartották. A végrehajtók között a javaslat különbséget tesz. Eszerint vannak kvalifikációval
•biró végrehajtóik, akiknek legalább négy középiskolájuk van és fogalmazói teendőket is
végeznek, ezeket a közgyűlés választja, mert
a segédhivatalnokok státuszába
tartoznak;
vauinak aztán végrehajtók, akiket minimális
kvalifikációjuknál fogva az altisztek közé soroz a javaslat. Ezeket nem a közgyűlés választja, hanem a polgármester nevezi ki.
Egyébként ugy az Írnokokat,, mint a végrehajtókat, valamint a városgazdát megh a g y j a a bizottság a. X I . fizetési osztályban
és a javaslatban megállapított fizetéssel.
Kószó István dr. a régi segédíföldiadóbiztost, szállásbiztost, a I I . osztályú legelőfökladó nyilvántartót, kórházbiztost, segédkiözgyámot, mintáin ezek a tisztviselők rendes
nyilvántartói m u n k á t végeznek, a X . fizetési
osztályba k í v á n j a sorozni.
Taschler Endre nem tartja elfogadhatónak Kószó dr. indítványát, mert akkor a
rendes nyilvántartókat a X . fizetési osztályba
kellene tenni.
Somogyi Szilveszter dr. a rendőrlbiztosok sérelmeit teszi szóvá. Azt ajánlja, hogy
a segédrendőrbiztosok fizetését legalább 200
koronával emeljék.
Taschler Endre azt hangoztatja, hogy a
rendőrség külön államsegélyt k a p az államtól, javítsák abból a rendőrtisztviselők fizetését. Az államosítás sem késik már soká és
már is mindjobban halad a rendőrség az államosítás felé.
A bizottság a pénztári tiszteket, I I . osztályú adótisztet, rendőr biztosokat, műszaki '

segédtiszteket, valamint a segédnyilvántartókat a javaslat értelmében meghagyja a X I .
fizetési osztályban.
Megmaradnak a X , fizetési osztályban a
rendőrtisztek, a gépészeti felügyelő, az irodatisztek, a műszaki tiszt és a tíizoltóparanes
nők. A műszaki tiszt a bizottság döntése értelmében 600 korona pótlókot fog kapni. So
mogyi Szilveszter azt ajánlotta, hogy a tűzoltó parancsnok fizetését is emeljék, azonban a
bizottság megmaradt az eredeti javaslat mellett.
Az ülés hat óra után ért véget. Az elnöklő polgármesteren és az előadón kivül megjelentek még: Bokor P á l helyettes polgármester, Balogh Károly pénzügyi tanácsos,
Koczor János katonaügyí tanácsos, Pálfy
József árvaszéki elnök, Fajka János főszámvevő, Tóth Mihály főmérnök, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, Skultéty Sándor főkönyv vivő, Cserö Ede dr., Ivánkovits
Sándor dr., Kószó István dr., Obláth Lipót, Palócz László, Perjéssy László, Bósa Izsó dr.
és Ujj József dr. bizottsági tagok.
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Az általam készitett rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat
teljesen pótolják. Készitek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve.
Bármilyen javítást 4 óra alatt készitek.
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TREFF BŰBE, vw
enyém a halott.
2000 méter szenzációs sláger.

Pénteken, szombaton, vasárnap
és hétfőn

A Budapesti Apollóban 40C-3Zor
előadott nagysikerű szkecs kerül
szinre

Xraitsz doHtor
a Vérpadon.
Szövegét SZOMAHÁZY ISTVÁN,
zenéjét SZIRMAI ALBERT irta.

Számozott ülőhelyek.
Jegyek már ma válthatók az
EDISON-MOZGÓ pénztáránál.

1913. április 27.

Az első tőzsdebirósági pör
Szegeden.
— Szombaton tárgyalják a Lloydban. —
(Süját tudósitónktól.) Megárfca már a Délmagyarország, hogy a szegedi tőzsdébiróság
április 13-án megalakult. A Szegedi LlyodTár&ulat kimondotta ekkor, hogy a bíróság
április 21-én kezdi meg működését. A fözsjdeibiróság elnöke Obláth Lipót lett; mig főtitkárnak Vermes Zsigmondot, jogügyi titkárnak Fülöp Zsigmond dr. ügyvédet, helyettes
jogügyi titkároknak pedig Basoh Ferenc dr.
és Vadász János dr. ügyvédeket választották
meg. Tőzsdebirósági tagoknak pedig, akik az
egyes felmerülendő pörös ügyekben Ítélkeznék, huszonegy szegedi kereskedőt választottak meg.
| A szegiedii tlőzscltebiróság ajáiprilis 21-én
megkezdte működését. Az első port Vadász
János dr. indította meg, Ligeti Béla szegedi
terménykereskedő megbízásából, 3700 korona
követelés erejéig. A pör tárgyalására már
határidőt is tűzött kii a szegedi tőzgdelb íróság,
még pedig sokkal közelebbi batáridőt, mint
•amilyent a törvényszék szokott kitűzni; ez is
nagyban mutatja azt az előnyt, amelyet a
tőzsidehiróság intézménye a. kereskedőknek
biztosit. Huszonegyedikén adta be keresetéi
Vadász ügyvéd és már április 26-án, szombat
délután két órakor tárgyalni fogja a szegedi
tőzsdeibiróság a Lloyd nagytermében.
Ligeti Béla szegedi itermjénykereskiedő
tavaly ősszel üzleti összeköttetésbe lépett
Spitzer Ignác be odrai gabonás-ügynökkel. Ligeti megbízta Spitzert, hogy kössön le a részére nagyolii mennyiségű búzát és főleg kukoricát. Spitzer a megbízást elvállalta és
azonnal irt- Ligetinek, hogy küldjön erre a
célra 3000 korona előleget. Ligeti a kért pénzt
postafordultával elküldte Spitzer részérei, de
az ügynök ettől az időtől fogva nem adott
életjelt magáról. E g y pár napig azután, hogy
a kötés céljaira Ligeti pénzt küldött, a buza
is, meg a kukorica ára is emelkedni kezdett, mire Ligeti értesítette Spitzert, hogy
oldja fel a kötést. Spitzer azoniban egyáltalán nem felelt Ligeti leveleire.
Természetesen Ligeti ekkor már sejtette,
hogy kivel van dolga és kezdett meghízható
információkat keresni Spitzer felől. Csakhamar megtudta, hogy Spitzer Beodráról nyomtalanul eltűnt és a többi ügyeit sem rendezte, sőt minden jel arra vallott, hogy él»en
a hasonló elintézetlen dlolgai késztették arra, hogy eltűnjék. Ligeti mivel nem tudta
miihez fogjon, egyelőre várakozó álláspontot
foglalt el. Remélte, hogy Spitzer egyszer
majd csak előkerül. És ez néhány héttel
tényleg meg is történt. Spitzer előkerült állítólagos üzleti körutazásából és arról értesítette levélileg Ligetit, hogy a mu.lt évben
számlára küldött 3000 koronát megkapta, de
ez ráment a kötésre különbözet fejében.
Ü g e t i azonban nem hagyta ennyiben a
dolgot. Mivel a valóságnak nem felél meg
Spitzernek az az állítása, hogy a 3000 korona
különbözetre kellett, meglbizta Vadász János
dr.-t, hogy az összeg és a kamatok erejéig indítsa meg a port Spitzer ellen a szegedi tözsdebiróságnál, A pör kimenetelét érdleklődéssel várják a szegedi kereskedők, mert ez lesz
az első pör Szegeden, amelyet a tőzsdeb'iróság dönt el.

hangjegyei
Várnay L. könyvkereskedésében
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