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K Ö Z I G A Z G A T Á S 
Családi pótlékot 

a városi tanítóknak 
(Saját tudósítónktól.) Dobay Gyula dr. 

törvényhatósági bizottsági tag inditványt 
terjeszt a májusi közgyűlés elé, amelyben azt 
kéri, hogy a város a népiskolai tanítóknak 
is adjon családi pótlékot, mert ez törvényes 
és a közgyűlés egyik régebbi határozata 
alapján megilleti őket. Az indítvány igy 
szól: 

Mivel Szeged város 1913. évi költségveté-
sére vonatkozó, a belügyminisztériumtól már 
visszaérkezett leiratban a tiübbi között az is 
bentfoglaltatik: „jelentse be a város, hogy a 
családi pótlék rendszeresítésére milyen intéz-
kedéseket tett" e felhívás folytán is a város 
törvényhatósági bizottságának a tisztviselők 
családi pótlékának kiutaiványozására határo-
zatot kell hozni, mert -a tisztviselőket a 'csalá-
di pótlék megilleti az 1912. évi LVIII . itör-
vénycikk 18. paragrafusa értelmében. 

Nézeteim szerfint lakkot!), aimiidőn a tör-
vényhatósági bizottság foglalkozik a 'tisztvi-
selők családi pótlékával, foglalkoznia .kol'l a 
községi tani tők családi pátiékávai is. 'Foglal-
kozni kell pedig a következő indokok alap-
ján. 

Az 1907. év.i 27. t.-e. szerint „a községi és 
bit-felekezeti népiskolai tain-itók tisztviselők," 

A város törvényhatósági (bizottsága egyik 
határozatában kimondotta, Ihogy tanitóirvak 
fizetését az állami tanítókéval egyenlően ren-
dezi. Már padiig az állami tanítók az 1912. évi 
35. t.-c. értelmében a családi pótlékot 1912. 
jan-uár elsejétől kapják és pedig ennek a tör-
vénycákkn-sk külön rendelkezése -alapján, a 
mely szerint egy gyermek utón évi kétszáz, 
két gyermek után évi négyszáz, három vagy 
ennél több gyermek után évi 600 korona csa-
ládi pótlékot kapnak. 

Mindezeknél fogva ar ra kérem a nagy-
ságos polgármester urat, azzal méltóztassék 
a törvényihatósági bizottság elé terjeszteni 
ezen indítványomat, hogy utasítsa a taná-
csot a községi taimiték családi pótlékának ren-
dezéséhez szükséges előkósizátő miunkálatok 
teljesítésére és a tanítók -családi pótlékának 
rendezéséről terjesszen javaslatot a közgyű-
lés elé, 

A tanács ma dléelőtt tartott ülésében 
foglalkozott Dobay dr. indítványával és 
olyan javaslatot fog tenni -a közgyűlésnek, 
hogy az inditványt vegye le a napirendről, 
mert a tanítók családi pótlékának végleges 
rendezésére az előkészítő munkálatokat már 
folyamatba tette. 

( - ) Az u j zenepalota fölépít se. Az 
uj zenepalota fölépítését a régi zeneiskola 
épületének lebontását sürgeti Hoffer Jenő tör-
vényhatósági bizottsági tag. Gaál Endre dr. 
előadó ismertette a zenepalota ügyét. Az 
építkezés összesen 450 ezer koronába kerül. 
Ebből 380 ezer korona áll rendelkezésre. Vé-
leménye szerint az építkezést a rendelkezésre 
álló összegből meg lehetnie kezdeni. A hi-
ányzó összeg pótlásáról az építkezés tarta-
ma alatt is lehetne gondoskodni. Hosszú vita 

s z ó j p a d i á s 
n é i i k i i l . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továouá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 

után elhatározta a tanács, hogy az ügyet az-
zal a javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, 
hogy adjon fölhatalmazást a pályázati fölté-
telek -elkészítésére s a hiányzó összeg meg-
szerzésére, az építkezés megkezdésének ha-
táridejét pedig azután állapítsa meg. 

(—) A városi kereskedelmi elhelyezése 
A városi kereskedelmi iskola őssael -a polgári 
lányiskol a 'Tisza JiajósHkürutíi (épül ejt éhen 
nyi t ja meg u j tanévét. Az elemi lányiskola 
te-hát -régi helyéről -kiszorul. A tanács fölha-
talmazást kér a közgyűléstől, hogy a lányis-
kola részére az Alföldi Takarékpénztár palo-
tá jában bérelje ki 5000 korona évi bérössze-
gért azt a helyiséget, amelyben -eddig a vá-
rosi kereskedelmi iskola működött. 

S P O R T . 

A Szegedi Tornaegyesölet 
felebbezése a közgyűléshez 

(Saját tudósítónktól.) Megírta ma a Dél-
magyarország, hogy a Szegedi Tornaegye-
sület a várostól ingyen telket kért Újszege-
den tennisz-pálya céljaira. A tanács tegnap 
tárgyalta ezt a kérelmet és elutasító hatá-
rozatot hozott. Határozatát nem indokolta 
meg, amit nem is lehet csodálni, mivel az 
indokolással valószínűleg önmagát lett vol-
na kénytelen megcáfolni. Magán jársasáj-
goknak ugyanis már adott területet tennisz-
pálya céljaira, annál érthetetlenebb tehát, 
hogy most egy sport egyesületet utasított 
vissza, amely az első egyesület lenne Sze-
geden, amelyik sportszerűen akarja ezt a 
szép játékot űzni. A tanács határozata egyéb-
ként sem indokolt, mivel az ily-en területeket 
már eddig is ugv engedélyezte, hogy a város 
azt bármikor vissza veheti. Ez tehát a jövő 
aggályalt is megszünteti. 

Á Szegedi Tornaegyesület egyébként 
megfelebbezte a közgyűléshez a tanácsi ha-
tározatot. A felebbezés igy szól: 

Nagyságos Polgármester Ur! A Szegedi 
Tornaegyesület, a magyar testnevelésnek o-r-
mtult évbe-n 1 en n isz-pály áórt folyamodott -a 
tekintetes tanácshoz, mely kérvényt a tők. 
tanács egy évi gondolkodás után elwtasitot-
ta. Ezen méltánytalan 'határozat ellen egye-
sületünk fekbibezéss'el él, -miért is tisztelettel 
kérjük a nagyságos polgármester uirat, hogy 
jelen Írásunkat sürgősen á folyó hó 28-án tar-
tandó köztörvénybatósátg elé terjeszteni mél-
tóztassék. 

Tekintetes köztörvéuyihatóság! A. Szegedi 
Torna.gyesül-et, a magyar testnevelésnek or-
szágosan ismert testülete azon szerény kérés-
sel fordult már egy 'esztendővel ezelőtt a t-ek. 
tanácshoz, ho-gy engedélyezzen az újszeged! 
parik baloldali rés-zér-e ten-niisz-pálya céljaira 
egy kisebb -méretű területet. A tek. tan-ács 
egy évi mérlegelés és igazságtalan határozat 
ellen ezennel tisztelettel -fellebbezéssel élünk 
és kér jük a tekintetes törvényhatóságot, hogy 
-a tekintetes tanács (felületes határozatát meg-
semmisíteni ós -a ként területet -azonnal az 
egyesület rendelkezésére bocsájtaani -kegyes-
kedjék. 

Az ujszeg-edi népkertben felekezeti s -egyéb 
körülményék szerint eltagolt, alkalmi -exc-lu-
ziv társaságok rendelkeznek teniniisz-pályák-
kal. Vájjon a, Szegedi Tortna-egyesülét részére, 
mely Szeged társad-almának ara-nyif juságá-
ból már 41 évvel ezelőtt alakult, nem jut-e 
hely és az kinek a szégyene, azt itélje -meg a 
tekintetes törvényihatóság. 

Egyesületünk önerejéből, minden hatha-
tósabb anyagi támogatás -nélkül küzdve, a 
magyar testnevelés, dé különösen városunk 
igazi nemes és önzetlen sportéletének szoílgá-
latáha-n már a imültba-n is értéikies és eléggé 
nem értékelhető tevékenységet fejtett ki és 
más '.városokban a miénknél sokkal jelenték-
telenebb egyesületek -a városi tanács legdédél 
getettebb testületei. Egyesületünk az 1879-i.ki 
árvíz alkalmával iLáz-ár Györ-gy dr. akkori 
elnök élén az élet- és vagyon-mentési míu-nká-
latok at teljesítette. Eze-n testületben, a foly-
tonos ügysz'erqftetj (és fáradhata t lan munka 
azt eredményezte, hogy az egysület az ország 

első vidéki egyesületévé küzdötte fel ma-gát. 
Alig pár hete, hogy a Nemzeti Tornaegyesü-
let csarnokában csapatversenyben -nagy fö-
lénnyel -a bajnoksággal koszoruzottan 'tért 
haza a tornász-gárda. Hogy a tekintetes ta-
nács az egyesületünkről még némi tájékozott-
ságot szerezzen, szükségesnek t a r t juk megem-
líteni, hogy a Szeged iTornaegy-esület Szeged 
falain tul i s -dicsőséget szerzett városunknak, 
m-ert nemcsak országos, de világbajnokokat 
is nevelt és nevel. Saint Louisiban (Amerika) 
és Athénben v-ilág,bajnokságért küzdött Gön-
czy Lajos tagtársunk, a Stokholmi olympiád 
tornász-dicsőségéből pedig Herczeg István 
vett-e ki részét. A debreceni országos verse-
nyen még a budapestiek elől is Spécz Gyula 
küzdötte k-i a,z elsőbbséget. 

Ha ez a -rövid vázlat -nem elegendő, közöl-
het jük azt is, hogy az egyesület a hazai test-
nevelés fejlesztése -és -megk-ediveltetése céljá-
ból Hódmezővásárhelyiem, Nagy váradon, 
Nagyik-ikin-dán, Kecskeméten, Kolozsváron 
di,sztornókat rendezett és minden von,alom ro-
konszenvet és becsül-ést ébresztett a tesitn.eve-
lés ügye és városunk iránt. Ha ennyi önzet-
len, hazafias munka nem elég, vá j jon miit kell 
tennie az egyesületnek, hogy a tekintetes ta-
nács rokonszenvét kierőszakolja!? Vájjon az 
itt felsorolt nemes iránytű munkálkodás előtt 
nem kell-e minden szegedd embernek kalapot 
emelni? -Nem pedig exeluzdv ma gáin tá rsasá-
gokat az egyesület fölé helyezni! Egyesüle-
tünk, mely szerényen, .dobszó nélkül, de 'an-
nál eredményesebben imüiködiik, más bánás-
módot vá r t a tekintetes tanácstól, mert h a 
támogatását igy folytatja, ugy igein könnyen 
megtörténhetik, hogy előbb ,az egy év előtt 
megalakult hölgygárda, azután pedig a tor-
nász-gárda fog a tekintetes tanács nagyobb 
dicsőségére fel oszlani! A választmány nevé-
ben: Lövész Antal -elnök, Faragó Sándor dr. 
titkár. 

o SzAK-SzTK. A helybeli két rivális 
nagvban készül az ezidei első találkozásra. 
Vasárnap tartják meg a csütörtökről elma-
radt bajnoki mérkőzést, mely most még na-
gyobb érdeklődést és izgalmat vált ki a sze-
gedi sportkedvelők ezreiből, mint a mult hé-
ten, mert a Bácskával lejátszott meccs után 
ezen a játékon múlik, hogy melyik csapat 
foglalja el a bajnokság második helyét. Emel-
lett erősen tüzeli a két csapatot az a dicső-
ség is, amely a győzelemmel kijár, mivel va-
sárnap fogiák eldönteni a szegedi legjobb 
csapat kérdését. Közelebb hozzuk a két csa-
pat fölállítását és akor tárgyaljuk majd a 
mérkőzés esélyeit. 

o A Simmering kitűnő formája. Pün-
kösdi vendégünk nagyszerű formában -van. 
Amióta visszatért a császárvárosba, egyre-
másra a ra t j a szenzációs győzelmeit. 'Két hét-
tel ezelőtt l:0-ra verte a ihjr.es WAF-ot, most 
vasárnap pedig 4:0-ra a iHertihát. I t t megem-
lítjük, liogy osztrák vendégeink kitűnően 
érezhették magukat Szegeden. Nagyon szép 
levélben megköszönték a -SzAK vendéglátá-
sát és már -most kértek revánsot őszre vagy 
jövő tavaszra, mert ínég egyszer szeretnének 
Szegeden játszani, — amint í r ják, — külö-
nösen azért, mert -a sehol in-em látott gyö-
nyörű hölgyközönség előtt lehetőleg különb 
játékka-l szeretnék footbal 1 tudásu k-at igazolni. 

o Szegedi tornászok Hódmezővásár-
helyen A Szegedi Tornaegyesület vasárnap, 
junius 1-én 12 tagból álló hölgy csapatával és 
24 tagu férficsapatával átrándul Hódmezővá-
sárhelyre és az ott délután 5 órakor rende-
zendő disztornán szerepel iszergyakoriatai-
val, továbbá fabot és tagszabadgyakorlatai-
kat mutat be. Vásárhelyen igen nagy érdek-
lődés nyilvánul meg a szegedi hölgy és férfi-
tornászok szereplése iránt és igy az átrán-
dulás b'ztosan meghozza a szegediek részére 
a megérdemelt sikert. Gyülekezés a Szeged-
Rókus-áílomáson délután 3 órakor. Az egye-
sület vezetősége fölkéri a tagokat, hogy 
ugy a próbákra, mint a vonat indulásakor 
pontosan jelenjenek meg. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 


