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fiatal, erős, dolgos kezek. Bőven ontja őket 
magából az óhaza. 

Az Észak amerikai Egyesült Államokba 
való bevándorlás ,növekedőben van. 1911. jú-
lius 1-től 1912. julikis 30-ig terjedő egy esz-
tendő alatt 838.172 ember vándorolt he. A kö-
vetkező kjfor.e hónapban., 1.912. j.ulius 1-től, 
március 31-ig 88j889 ember vándorolt be. Ha 
az emelkedés a ránya megmarad, akkor a be-
váindorlók száma 1 és egy,negyed mdll'ióra fog 
rúgná. 

Amint lá t juk, kegyetlen az élet odaát az 
Újvilágban, ,is. A mindenikem! magyar fcoirimá-
nyclk minden lehetőt elkövetnek, hogy a nép 
széles rétegeivel megismertessék az amerikai 
borzalmakat, De liláiba. A magyarországi 
munkások mégis nagy tömegekben viszik a 
munkaerejüket >az amerikai tőkések szoligái-
latába;. Sem a lebeszélés, sem a törvényes 'kor-
látok nem tar t ják vissza, őket. 

KÖZIGAZGATÁS 
A közigazgatási-bizottság ülése. 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási 
bizottság ma délután négy órakor tartotta 
szokásos havi ülését Lázár Qyörgv dr. pol-
gármester elnöklésévei. Az iilésen^a szoká-
sos jelentések hangzottak el. És pedig: 

Kbdaéié Károly pénizügyiigazgató az álla-
mi adóhivatal mult hav i forgalmáról szá-
molt fce. A kimutatáshói kitűnik, hogy má-
jusban. a mult év ugyanezen hónapjához ké-
pest az egyes adónemeik jövedelmében emel 
hedés volt. Egyenes adóban 71636 korona 84 
fillérrel, had mentességi diijban 312 korona 59 
fillérrel folyt 'be több, mint a mul t év máju-
sában. Előirtok egyenes adóban 465 korona 
51 fiiért, országos betegápolás! pótadélban 18 
korona 48 fillérJt Töröltek letgyenes adóban 
4345 korona 89 fillért, országos betegápolási 
pótadóban 151 korona 26 fillért, Házadómenr 
tességet egy esetben, halasztást 1730 korona 
erejéig engedélyezett az adóhivatal. 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a mult 
hónap közegészségügyi viszonyairól tett je-
lentést. A közegíészségügyi viszonyok május-
ban ©léggé kedvezőek voltak. A betegedések 
és a halálozások száma az előző hónaphoz 
képest, nem emelkedett. A népességi szapo-
rula tban a születések számáraik csökkenése 
folytán visszaesés állott be. Heveny és ra-
gályos betegségeik csak szórványosan lépteik 
föl s -ugy a vörheny, mint a kanyaró megbe-
tegedések száma csökkent. A nem ragályos 
természetű betegségeik közüli a légcső, vala-
mint az emésztő szervek bántalmai okoznák 
a legtöbb halált . A népességi mozgalom a 
következő volt: született 174 fiu, 145 leány, 
összesen 319 lélek. Meghalt 119 fiu és 91 leány. 
A népességi szaporulat 109. A vízvezeték 
májusban .kifogástalanul működött, 'A köz-
tisztaság kielégítő volt, 

Szapár József dr. k i rá ly i ügyész jelen-
tése szerint májusiban, a törvényszéki fog-
liáziban jogerősen elitéit .férfi összesen; 142, 
jogerősen elitéit nő 41 volt. Vizsgálati fog-
ságban. tar tot tak 60 férfit, és 11 nőt. A fog-
házban a rend, tisztaság és felügyelet a mult 
hónapban is kifogástalan volt. iSzökés nem 
történt. Az egészségügy kedvező, az élelme-
zés kifogástalan volt. 

Jánossy Gyula királyi tanfelügyelő a 
mult hónap tanügyi viszonyairól referált. A 
t a r i f á s eredménye ugy a városi, mint a ta-
nyai négy iskofiáikbain álltakéban kfielfágiltő 
volt, az évzáiró vizsgálatok szépen sikerül-
teik. örömmel jelenti, h a g y a kultuszkar-
rnány a tanyai iskolák itainitóinak létszámát 
kilenc u j .tanítóval és tanitónővel szaporitot-
ta, akik már ez év szeptemberében megkez-
dik működésűket. A tanyai tanitók és .taní-
tónők száma az u j tanerőkkel nyolcvanra 
emelkedett. Megsürgeti jelentésében 'az új-
szegedi népiskola osztályainak szaporítását. 
Most. két elemi osztályban taní tanak Újsze-
geden e a harmadik osztálytól kezdve a ta-

nulók kénytelenek Újszegedről bejárni a } 
belvárosi népiskolákba. Sürgeti továbbá, 
hogy a leányiskola, amely most .bériházban 
van, vfógleges épületben nyer jen elhelyezést. 
Szükségesnek t a r t j a a Kolozsvár,i-tér,i elemi-
iskola mielőbbi felállítását, mert ia felállítás 
késedelme okozza, hogy a móravánosdészi 
valamint az alsóvárosi elemi iskolák rend-
kívül túlzsúfoltak. Kívánatosnak ta r t j a az 
óvoda-ügy mielőbbi rendezését és kéri a ta-
nács és város közben járását, a gazdasági nép-
iskoláik érdekében. 

Jung Péter királyi főállatorvos a má-
jus havi állategészségügyi viszonyokról refe-
rált. Általában kedvezőek voltak az állat-
egészségügyi viszonyok a mu/It hónapban. 
Az I. és III. állategészségügyi ikerületekben 
a sertésvész úgyszólván teljesen megszűnt. A 
iközvágóhidon levágtak és fogyasztásra al-
kalmasnak tailálltak 585 miagymarhét, 51 mö-
vendékmarhat, 8 malacot, 3120 bárányt , 42 
lovat. A város egész területén elhullott 23 
ló, 14 szarvasmarha, 67 sertés, 1 juh. Kül- és 
hellf'öldre elszállitottaik 2 .bárányt, 233 szar-
vasmarháit, 692 sertést, 326 juhot. Kiadtak 
1168 huszfll'léres, 623 tizenklétfilléres és 2491 
.négyfilléres marhalevelet.. Átruházás 2931 
•esetben történt. 

Az ülésen resztvettek az leflmöfclő polgár-
mesteren kivül: Gaál Endre dr. és Koczor 
János tanácsosok, Turóczy Mihály dr. tiszti 
főügyész. Faragó Ödön dr. tiszti főorvos, Ke-
dacic Károly pénzügyigazgató. Szapár Jó-
zsef királyi ügyész, Jánossy Gyula tanfel-
ügyelő, Jung Péter ifőállatorvos, Kószó Ist-
ván dr., Obláth Lipót ós Végmari 'Ferenc dr. 
bizottsági tagok. 

(—) A fizetésrendezés. Ritkán születik 
meg javaslat nagyobb vajúdások közepette, 
mint az, amelyiknek lehető métányos meg-
esinálása a város 'tisztviselőinek nagy érde-
ke. A íizetésnendezési javaslat tárgyalása 
közben majd mindenkiről több szó esett, 
mint a végrehajtókról. És ez gyanús. Ugy 
látszik, igazuk tudatában nem kerestek pro-
tekíort és azt nagyon jól tudjuk, hogy mi-
lyen előzmények után szegődött egyes moz-
galmaik szolgálatába egyik-másik városatya. 
A rosszai! dotált és eddig mostoha 'elbánás-
ban részesített városi adó- és közigazgatási 
végrehajtők jogos ügyét a ján l juk a közgyű-
lés figyelmébe. A végrehajtók egyébként 
még a mult év decemberéiben a következő 
beadvánnyal fordultak a tanácshoz: 

Tekintetes Tanács! 
Alóliirottak azzal a tiszteletteljes kérés-

sel járulunk a Tekintetes Tanács kegyes szí-
ne elé, miszerint .a Nagyméltóságú m. kir . 
Belügyminiszter urnáik 1903. november 2-án 
kelt leiratával jóváhagyott ós 1908. december 
31-én életbe lépett szervezeti szabályrendelet 
tizenkettedik rész VI. fejezet 238. szakaszát, 
mely a kézbesítői ós végrehajtói személyzet 
járandóságát tartalmazza hatályon kivül he-
lyezi és bennünket ugyancsak a fenti sza-
bályrendelet IV. fejezet 236. szakaszába fel-
vetít segéd- és kezelőszemélyzet, jiárandósági 
táblázatba. felVeund szíveskedjék. Kérelmünk 
támogatására legyen szabad felhozni, hogy a 
kért. fizetési táblázatiban mi az 1884. évet meg 
előző szervezeti szabályrendelet szerint már 
annak idején bént voltunk, ugy, hogy ha 
mi néhai Fodor Károly, akkori adóügyi ta-
nácsos aur egyenes kivánságára ki nem kap-
csoltatunk, ugy mi már régen, az 1912. évi 
augusztus hó 8. szentesített városok törvé-
nyében kitüntetett Xl-i.k fizetési osztály I l l -
ik fokozatába, illetve 1400 korona förzsfizetés 
és megfelelő lakbérrel vagyunk alkalmazva, 
mint például egyéb törvényhatósági jogú és 
ren dezet.t tanácsú városi végrehajtók, kiknek 
fieztésiik ós lakbérük nagyságát legyen, sza-
bad kérelmünk támogatására egy pár sze-
melvényben felsorolni. Pozsony kezdő törzs-
fizetés 2000 K, lakbér 810 K, összesen 2810 
korona; Szabadka, kezdő törzsfizetés 1800 

K, lakbér 560 K, városi pótlék 150 K, össze-
sen 2510 korona; Nyitra, kezdő törzsfizetés 
1800 K, lakbér 640 K, összesen 2440 korona; 
Debrecen, kezdő törzsfizietés 1400 K, lakbér 
640 K, városi pótlék 200 K, .összesen 2440 ko-
rona; Temesvár, kezdő törzsifizetés 1400 K, 
lakbér 720 K, városi pótlék 200 K, összesen 
2320 korona; Arad, kezdő törzsfizetés 1600 K, 
lakibér 640 K, összesen 2240 korona; Győr. 
kezdő törzsfizetés 1400 K , lakbér 720 K, ösz-
szesen 2120 korona; Lőcse, kezdő törzsfizetés 
1400 K, lakbér 480 K, 5 öl tűzifa á 40 K, 200 
K, összesen 2080 korona; Székesfehérvár, kez-
dő törzsfizetés 1400 K, lakbér 640 K, összesen 
2040 korona; Kolozsvár, kezdő .törzsfizetés 
1400 K, lakbér 640 K, .összesen 2040 korona; 
Kassa, kezdő törzsfizetés 1400 K. lakbér 640 
K, összesen 2040 korona; Újvidék, kezdő 
törzsfizetés 1400 K. lakbér 420 K, összesen 
1820 korona; Szeged, kezdő törzsfizetés 1000 
K, lakbér 240 K, lakbér .pótlék 120 K, össze-
sen 1360 korona, Mint a fentebb felsorolt vá-
ros,! végrehajtók fizetése és lakbére javadal-
mazásából is kitűnik, Szeged valamennyi, 
után jön. A fenti adatokra hivatkozva, alá-
zatos kérésünk oda irányul, hogy mint fen-
tebb is, kér jük a Tekintetes Tanácsot, mél-
tóztassék bűnünket a máir említett városi 
törvény XI-i,k fokozatába sorozni. 

Ezt a beadványt akkor kiadta a tanács 
a szervező bizottságnak és most mellőzés 
lenne a sorsa. A közgyűlés többsége, bizo-
nyára más, méltányosabb állásponton lesz. 
A végrehajtók egyébként körlevéllel fordul-
tak a törvényhatósági bizottság tagjaihoz. A 
sok közül ez érdemes az elolvasás és meghall-
gatásra. 

A javadalmi hivatal tisztviselői is lustán 
oiával járultak ma a közgyűlés elé. Kérik, 
hogy a javadalma ügyvezetőt, a 8, az ellenőrt 
•a 9. fizetési osztályba sorozzák, mig .a java-
dalmi pénztáros és .könyvelő 4Ö0 korona pót-
lékot kér. Kérésüket egyebek között, azzal 
is indokolják, hogy az ő fizetésük nem ,a vá-
rost, hanem a kincstárt, terheli. 

( - ) Bizottsági ülés. Ma délután öt 
órakor Lázár György dr. polgármester el-
nökléséve,1 az adóügyi bizottság ülést tartott . 
Koczor János tanácsos referált ,az adóhivatal 
folyó ügyeiről. 

Az ujj 

ummisaroJRí 
tartóssága, rugékonysága, elegan-

ciája nélkülözhetetlen! 


