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KÖZIGAZGATÁS 
Közgyűlés előtt, 

— Ujabb inditvány ok. — Kérelmek. — Pót-
tárgyak. — 

(Saját tudósitónktól.) Jeleztük -már, ho-gy 
szerdán- -délután mégy órakor kezdődiilk a 
törvényhatósági bizottság október havi ren-
des közgyűlése, amelynek a programján igen 
s-oík inditvány -és kérelem szer-epei. Ezeknek 
egyrészét már Ismertettük, -legújabban pe-
dig a következő ügyek kerülitek belé a hol-
napi közgyűlés programjába. 

Franki Antal ,a Zárdia-utca és Szent-
Miklós-utoa rendezésére vonatkozólag tesz 
indítványt a közgyűlésnek. Hoffer Jenő a ta-
nítóknak családi- pótlék megszavazását és az 
összegnek a közgyűlés határozatáí-ó számí-
tott 'nyolc nap al-at-t történő kiutalását kérd 
Indítványába a Körmendy Mátyás indítvá-
nyozza, hogy a közgyűlés is írjon föl a kor-
mányhoz a imunkásbiztosdtási törvény meg-
változtatása érdekében és ezt a határozatát ! 

pártolás céljából küldje meg a többi törvény-
hatóságoknak. 

A tanácsi előterjesztések között több 
utcarendezés i s szerepel. A Vörösács- és 
Rigó-utcákba légszeszlámpák feláll kását, a 
Szent-László-utoába petróleum-lámpák föl-
állítását javasolja a. tanács. Az 1912. évi kö-
v-ezési programra megszavazott 700.000 ko-
ronával -az októberi közgyűlésen szám-ol -el -a 
tanács. Napirendre tűzték a záróra-szabály-
rendelet ügyét ; a tanács jóváhagyás céljából 
bemutatja az ad hoc bizottság javaslatát. 
Az októberi közgyűlés határoz afölött is, 
ho-gy az árva tár pénzét a jövő évben, melyik 
-pénzintézetben! helyezzék el gyümölesözőieg. 
A rendező pályaudvar vontató telepe részére 
a im,agyar államvasutak igazgatósága tudva-
levőleg megfelelő nagyságú terület átenge-
dését Ikért-e a várostól1. A tanács beterjeszti 
a mérnökség javaslatát, amely megállapítja-, 
ho-gy mekkora területet engedhet á t a város 
a vontató telep céljaira. 

iA kérelmiek között igen érdekes a városi 
szolgák pártolásra méltó beaicfványa. A szol-
gák ugyanis — miint m á r megírtuk — fize-
tésük huszonöt százalékának kiutalását ké-
rik dráigasági pótlék éiim-én. A tanács a szol-
gák kérelmét elutasítani javasolja, ezt azzal 
-indokolja,, Ihogy a beliiigymiiiLszteiü-Uiin úgyis 
foglalkozik a szolgák fizetésrendezósével, 
másrészt -pedig, h-a a huszonöt százalék drá-
gasági -pótlékot a Ikiöz-gyiülés megszavazza, a 
város költségvetését mintegy 80,000 -koroná-
val terheli meg. A városi szolgák ezzel szem-
ben hivatkoznak ar ra , liogy a város miniden 
alkalmazottjával, még -a rendőrökkel is mél-
tányosan bánt el a közgyűlés a korrigált fi-
zetésrendezési javaslat keretében, csak épen 
ők, -a szolgák, -maradtak mostoha gyermekek, 
pedig -az általános- -drágaság őket nyomja a 
legjobban. Elb-ben kétségtelenül igazuk van és 
remélhető is, -hogy a közgyűlés; nem fog a 
tanács ridegen elutasító állás-pontjára helyez-
kedina -a városi ez-olgákkal szemben. 

Az ágostai -evan-gélilkus egyház vagyon-
t-alanságára való hivatkozással az aszfaltjár-
da munkálatainál felmerült költségek elen-
gedését kéri. A tanács a -kérelmet -pártoló 
javaslattal terjeszti a közgyűlés elé. Be.nde 
Antal nyugalmazott rendőrhiztos azt kéri 
beadványában a közgyűléstől, hogy a nyug-
di ját ötszáz koronával emeljék -föl. IA tanács 
a kérelem elutasítását javasolja. iA város na-
pidíjas alkalmazottai "tűzifa beszerzésére elő-
leget kérnek, a tanácsban a kérelem elutasí-
tását a jánl ja . Beiszner Jánosné négyszáz ko-
rona kegydijat kér a várostól. A tanács sze-
rint el -kell utas,ita,n-i. Több városi tisztviselő 
szabadság engedélyezése iránt nyúj tot t be fo-
lyamodványt a közgyűléshez. Kelemen [Kál-
mán árvaszéki ülnök, három hónapos szabad-
ságot kér. -A városházán -azt beszélik, hogy 
a-z árvaszéki ülnök kórelm-e nyugalomba vo- { 
múlását jelenti. — Eisenstein J a k á b dr. -kór- \ 
házi főorvos öt hónapi, Árendás György épí-
tési felügyelő lkét hónapi, Simonyi Károly 
adótiszt három hón-alpii, László Kálmán al-
kapitány három hónapi és Almay 'Gyula ja-
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vadalmi biztos két hónapi szabadságot kér-
nek. 

[Mindezeken kivül néhány -fontosabb vá-
rosi ügy póttárgyként fog a k-özgyülés -elé 
kerül-ni. Igy tárgyalják -majd a jövő évi költ-
ségelőirányzatot, a-,melyet -a pénzügyi bizott-

\ ság ugy általánosságban, mint a. részletei-
í -ben elfogadott rná-r. -Az-után péttárgyként sze 

-repe-l a bejelentő hivatal ügye is, ha az ugyan 
az erre vonatkozó inditvány kapusán a köz-
gyűlés nem kívánja azonnal tárgyalni. -Az 
u j nyugdiijsza¥ályzat is a póttárgyak között 
szerepel. 

(—) Megsemmisített közgyűlési hatá-
rozat. A belügyminiszter tudvalevőleg tördögh 
József szegedi vásár,biztosit különféle sza-
bálytalanságok miatt hivatalvesztésre i-t élte. 
Eördögh ezután; ezerkétszáz korona kegydi-
jat kért a- várositól, amit a 'közgyűlés meg is 
szavaz-o'tit. A -határozatot jóváhagyás végett 
föiterjesztett-ék a belügyminiszterhez, akí 
azonban most érkezett leiratával m-egsemmi-
si tette azt. 

SPORT. 
o A SzAKBól. Vasárnapi nagy diadal 

után rendkívül Lelkes, hangulatban lefolyt 
szakosztályi ülés vollt tegnap -esté. Elhatá-
rozta ,a szakosztály, ho-gy a1 győzelem 'kivi-
vőit emlékéremmel jutalmazza. Az összetar-
tás ébrentartása érdekében, -rendszeresíti a 
-csütörtök -esti- teaestélyékct. Jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott a helybeli sajtónak lel-
kes és ért-ékes támogatásáért . 

o Hapa gólja. Bizonyára mindenki öröm-
mel értesül a iSzlAK tegn-api ülésén -megálla-
pított körülményről1, -hogy a SziAK—iSzfflK 
mérkőzésen Hapa gólja a OLOO-ik volt a SzAK 
ez,idén adott góljaiból. 

o Meisl Hugó a nagy meccsről. Az 
osztrák szövetség kapitánya, Meisl Hugp a 
magyar-osztrák mérkőzésről a Fremdeh-
blatt-ba cikket irt, -amelyet igy vezet be: 

Magyarország győz 'elkeseredett, szeren-
csés küzdelem után í:3-ra. íElsŐ (félidő 3:1 Ma-
gyarország javára. Második félidő -2:1 -Ausz-
tria javára. A-z osztrák csapat bizonyult álló-
,képsebbnek, Magyarország tiszta offside gól-
lal -győzött. Több, miint 30.000 néző, köztük 
Bárczy polgármester, Palányi Géza dr. volt 
igazságügyi miniszter, sok -képviselő és » 
kormánynak vezéralakjai. ,Az osztrák csapat, 

Értesítés. 
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni a 

t. c. közönséget, hogy Szegeden, a Klau-
zál-téren lévő 

Radó Ignác úrtól a mai napon átvettük 
és azt kellő szakértelemmel fogjuk tovább 
vezetni. 

Minden törekvésünk oda fog irányulni, 
hogy a legfokozottabb igéuyeket is a lehe-
tőséghez képest kielégítsük. 

Egyben felhívjuk Radó Ignác ur hite-
lezőit, hogy érdekeik megvédése céljából 
bennünket azonnal felkeresni szíveskedjenek. 

Magunkat a m. t. közönség nagyrabe-
csült pártfogásába ajánlva, maradtunk kiváló 
tisztelettel 

Szeged, 1913. október 28. 
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