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Tóth Mihály főmérnök felszólalásálban 
azt magyarázza, "hogy a vállalkozó nem szál-
lított megfelelő minőségű köveket. Az esőzé-
sek is késleltették a rendezést, emiatt 'várni 
Ikellett az alapozással is. 

Kormányos dr.: Milyen jó, ihogy eső is 
esik! 

Tóth Mihály ez'után a felső ipariskola 
környékének késedelmes rendezéséről beszél, 
aminek meg az az oka, hogy a középitészeti 
tanács jóváhagyása sokáig neon érkezett 
•meg a nivóleszállitás dolgában. 

Krausz József ismételt felszólalásában 
indítványozza, hogy a Kállvária-utea állapo-
tának megvizsgálására a közgyűlés kebelé-
iből záros határidőn belül bizottság küldessék 
ki és ennek a szemlének az eredményéhez 
képest intézkedjék a tanács. Juhász Antal 
elfogadja Krausz József dr. indítványát, de 
kéri, pótolják ezt még annak (kimondásával, 
hogy a régi burkolatot addig, amíg az u j 
kőanyag meg nem érkezik, ne szedjék föl. 
A közgyűlés mindkét indítványt további in-
tézkedés céljából kiadta a tanácsnak. Ső-
reghy Mátyás dr. a imadárástató-lkiirályhal-
mi csatornázás munkálatainak beszüntetés© 
miat t interpellál. A tanács szerint azért szün 
tették be a munkálatokat, mert nem kapni 
kubikosokat, gondoskodni fog azonban róla, 
hogy a munkálatokat mielőbb megkezdjék 
ismét. A közgyűlés a választ tudomásul vet-
te. 

Hauser Rezső Sándor a kisdedovó inté-
zetek községi kezelésbe való vétele érdeké-
ben interpellál. A szegedi jótékony nőegyesü-
let ajánlatot tett a városnak, hogy a négy 
kisdedévé iskolát vegye át a sa já t kezelésé-
be, amit a város meg is ágért. Kérdezi az in-
terpelláló, miért nem hajlandó a nőegyesü-
let kérelmét teljesíteni a város. A tanács 
válasza az, hogy az ügygyei vá rn i kell, a 
mig a miniszter döntése leérkezik a belte-
rületi iskolák és a kiisdedóvó intézetek álla-
im ositásár a vonatkozólag, mert amig a váro-
si kezelésben lévő óvóiskolákat a miniszter 
nem államosítja, addig anyagi akadályok 
miat t a város sem veheti át községi kezelés-
be a jótékony nőiegyesület által föntartott 
óvóiskolákat. 

Hauser Rezső -Sándor szerint az ügy sok-
kal fontosalbb, mint amilyennek látszik. 
Megtörténhetik igen könnyen az, hogy a. jó-
tékony nőegyesület az óvóiskolákat bezárja, 
mert a fenntartásukhoz szükséges összeg 
hiányzó részét társadalmi uton előteremteni 
nem lehet. Mint az egyesületnek a t i tkára, 
teljes komolysággal kijelenti, hogy amenyi-
ben január elsejéig a város nem gondosko-
dik a nőegyesületi óvóiskolák fenntartásá-
ról, január elsején az egyesület kénytelen 
lesz bezárni azokat. Abban az esetben ha j -
landó megnyugodni a tanács válaszában, ha 
biztosítja a tanács a nőegyesületet arról, 
Ihogy az általa fenntartott óvóiskolákat, mie-
lőbb községi kezelésbe veszi át -a város. 

Gaál Endre dr. kijelenti, hogy a nő-
egyesület nem is annyira az óvóiskolák át-
vételét akarja , mint inkább azt-, hogy négy 
házukat készpénzért vegye meg a város, a 
pénzt aztán a nőegyesület olyan célokra for-
díthassa, amilyenekre akarja . Kéri a. köz-
gyűlést, vegye tudomásul a tanács válaszát. 
A közgyűlés tudomásul vette a tanács vála-
szát. Fajka Lajos dr. a husdrágaság ügyé-
ljen interpellál és Makóra való hivatkozással 
hatósági mészárszék fölállítását javasolja. A 
tanács válasza az interpellációra az, hogy 
hajlandó fölhívni a mészárosokat a húsárak 
•leszállítására és a fölszólítás eredményétől 
teszi függővé a további intézkedéseket. 

F a j k a Lajos dr. nem veszi tudomásul a 
tanács válaszát, mert a tanács csak azt 
mondja, hogy hajlandók vagyunk, de nem 

mond pozitívumot. Somogyi Szilveszter dr, 
csodálkozik ra j ta , hogy az interpelláló nem 
veszi tudomásul a tanács válaszát, amely 
pedig csaknem szórul-szóra fedi az interpel-
lációban foglaltakat. Kénytelen — úgymond 
— kitanítani az interpellálót bizonyos dol-
gokban. A marhákról beszél ezután a főka-
pitány és a húsárakról tájékoztatja a köz-
gyűlést. Hangoztatja, hogy a hatóság, ha 
szükség van rá, interpelláló nélkül is meg-
teszi a kötelességét. A közgyűlés tudomásul 
veszi a tanács válaszát. 

iSőreghy Mátyás dr. interpellációjában 
azt kérdezi, van-e tudomása a tanácsnak ar-
ról, hogy a kerületi orvosok nem laknak a 
sa já t kerületükben. A tanács válasza az, 
Ihogy Andrássy Ferenc dr.-nak és Berkes De-
zső dr.-iniak a közgyűlés adott felhatalmazást, 
hogy más kerületben lakhassanak, mig Ba-
neth Samu dr. mindössze harminc lépésnyi-
re lakik a kerületétől, még pedig azért, mert 
a felsővárosi orvosiak építésére nincs fede-
zet. A közgyűlés tudomásul vette a tanács 
válaszát. 

Ezután az indítványok tárgyalására tér 
át a közgyűlés. Csáky Vencel azt indítvá-
nyozza, hogy a Katona-utca sarkán vízcsa-
pot csináltassanak. A tanács javasolja, bíz-
zák meg a mérnöki hivatalt, hogy a vízcsap 
elkészíttetéséről gondoskodjék. A közgyűlés 
a javaisilathoz hozzájárult. Szmollény Nán-
dor a városi toronyóráik javításának válla-
latba adását indítványozza, mert a régi vál-
lalkozó beszüntette üzletét. A tanács hajlan-
dó az indítványnak eleget tenni, amihez a 
közgyűlés is hozzájárult. Várhelyi József az 
Árva-utca rendezését, fásítását és gyermek-
nátszó-tér céljaira való fölhasználását kéri 
indítványában. A tanács javaslata az, hogy : 

ezt az utcarendezést az 1914. évi városrende-
zési programba illesszék. A közgyűlés igy 
határoz. 

Sőreghy Mátyás dr. a Veresács-ntca lég-
szészvilágitással való ellátását indítványoz-
za, A közgyűlés hozzájárult az indítványhoz. 
Kormányos Benő dr. a leánygimnáziumot 
sürgeti indítványában. A tanács bejelenti, 
hogy a leánygimnázium ügyét már több iz-
ben megsürgette s most is egy fölterjesztés 
fekszik a miniszter előtt ebben az ügyben. 
Mi vel a leány gimnázium dolga jó uton h a-
lad, kéri aiz előadó a tanács eddigi intézkedé-
seinek tudomásulvételét. Igy határoztak. 

Szmollény Nándor indiitvány ozz.au hogy a 
városi kereskedelmi iskola tandíját , amely 
kétszerannyi, mint az állami felsőkereskedel-
mié, szállítsák le. A tanács az inditványt .az-
zal mu ta t j a be a közgyűlésnek", hogy vélemé-
nyezés végett u ta l ja a. kereskedelmi iskola 
bizottsághoz. A közgyűlés elfogadta a ta-
nács javaslatát. Somlyódy Is tván dr. és tár-
sai azt indítványozzák, hogy a református 
templom körül elterülő szabad térséget 
Kálvin-térnek nevezze el a város. A tanács 
utcarendezési szempontok miat t aiz indít-
vány mellőzését javasolja a közgyűlésnek. 
Somlyódi István dr. kijelenti, bogy nem já-
rulhat hozzá a tanács javaslataihoz, mert sze-
rinte a tanács indokolása nem helytálló. Ké-
ri tehát indítványa elfogadását, Szijjártó 
Albert szintén azt tar t ja , bogy városrendezé-
si szempontokból sincs semmi akadálya aln-
nak, hogy a református-templom környékét. 
Kálvin-térnek nevezzék el. Ellenséges indu-
latot látna abban, ha a közgyűlés nem já-
rulna hozzá az indítványhoz. 

Gaál Endre dr., hogy minden érdek ki-
elégitessék, beleegyezik abba, hogy az ártézi 
kut körül elterülő térség egy részét nevezzék 
el Kálvin-térnek, a többi részét pedig város-
rendezési célokra tartsák fenn. A közgyűlés 
igy határozott. 

Fajka Lajos dr. a gajgonyai ut kiépíté-

sét indítványozza. A tanács javasolja, hogy 
adják ki az ügyet az útügyi .hatóságnak. Igy 
határoznak. Pillich Kálmán a tápéi hullám-
téri bérlők földadójának elengedése iránt 
tesz inditványt. A tanács a kérelmet^ fölter-
jeszti a pénzügyminiszterhez, amihez a köz-
gyűlés is hozzájárult, 

Még néhány apróbb ügy elintézése után 
Bokor Pál elnök a közgyűlést háromnegyed 
hét órakor berekesztette és folytatását hol-
nap délután négy órára tűzte k:i. 

S P O R T . 
o A SzAK választmányi ülése. Hétfűn 

tartotta a SzAK e havi rendes választmányi 
ülését bástyái Holtzer Tivadar elnökletéivel. 
Az ülésen jelen volt u'gy az elnökség, mint a 
választmány úgyszólván valamennyi tagja. 
Elnök meleg szavaikkal üdvözölte a megjelen-
teket és a mult ülés jegyzökönyvének hitele-
sítése után a .futball osztály működéséről tet-
te -meg jelentésiét Kardos főtitkár. A választ-
mány örömmel 'hallgatta .meg a csapatok fej-
lődéséről1 és az elért szép eredményekről 
szóló jelentést. Főtitkár jelenti, hogy Buday 
Gyula osztályvezető más nagy .elfoglaltsá-
gára való tekintettel leköszönt az osztályve-
zetés tisztségéről, biztosítván a választmányt, 
hogy mint egyszerű tag is, minden erejével 
azon lesz, hogy a egyesületnek minél hasz-
nosabb szolgálatokat tegyen. — A választ-
mány Buday lemondását sajnálattal veszi 
tudomásul és főtitkár javaslatára egyhangú-
lag kimondja, hogy Buday hosszú szolgá-
lataiért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. El-
határozta a választmány, hogy a futball osz-
tályvezetői tisztséget két részre osztja. Az 
adminisztratív ügyek elintézésével Bárdos 
Ödön választmányi tagot és a tréningek ve-
zetésével, a játékosokkal való érintkezéssel 
Plichía Béla igazgatót bizza meg. Beterjesz-
tette a főtitkár a részletes tribünelszámolást 
és megtette előterjesztéseit. A pénztári je-
lenés meghallgatása után számos uj tagot 
vettek föl, mire az ülés lelkes hangulatban 
véget ért. 

o A SzAK labdarugí alosztálya tegnap 
este megtartott ülésén a vasáru api Szabad-
kai Sport elleni bajnoki mérkőzésre határ-
bíróul Révész Béla szövetségi bírót küldte 
ki. — A második csapat intézéséivel Hor-
váth Pál t bízta meg. — Örómuiel hallgatta 
meg a szakosztály Blum csapatkapitány 
jelentését az első csapat kitűnő kondíciójá-
ról, tudomásul vette továbbá az október hó-
ra megállapított szép mérkőzéseket, — Fog-
lalkozott a szakosztály az Sz/EK-val október 
26-ikán lejátszandó bajnoki mérkőzéssel és 
maga részéről a mérkőzés vezetésére Zang-
felder, Sugár és Biró Sándor szövetségi bíró-
kat fogja ajánlani. 

o SzAK—Szabadkai SE. Negyedik baj-
noki mérkőzését hajdani riválisával, a Sza-
badkai Sport Egyesüllet csapatával! játssza le 
a SzAK. Amig a SzAK folytonos haladást mu-
tat föl, addig a szabadkaiak momentán ha-
nyatló formáiban vannak. Több játékos kivált 
az egyesületből, miáltal az utóbbi időben az 
SzSIE gyönge eredményeket ért el. Augusz-
tusban könnyen verte a SzAK 12:0 arányban. 
Ilyeténlképen nem lesz inehéz dolga a SzAK-
nak a győzőimet megszerezni, azonban még-
is érdekes lesz a mérkőzés a várható gólzá-
por révén. Bajnoki mérkőzésben minden gól 
nagy súllyal bir és azért a SzAK ép ugy, 
mint mult vasárnap, az egész meccset teljes 
odaadássál végigjátssza. Es .mivel a SzAK-is-
tálk által adott gólok mindig nagy hatással 
vannak a nézőközönségre és tekintve azt is, 
hogy gyöngébb eltenféllel szemben teljes 
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