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KÖZIGAZGATÁS 
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Beszámoló márciusról 
— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósitónktól.) A közigazgatási 
bizottság kedden délután négy órakor tartot-
ta plenáris ülését Cicdlricis Lajos dr. főis-
pán elnöklésével, a bizottsági tagok élénk ér-
deklődése mellett. A szokásos Ihavi jelentése-
ken kivül az ülésnek egv speciális érdekes-
sége is volt: a régi kórház mizériái, amiket 
a főispán tett szóvá a tiszti főorvos havi je-
lentósével kapcsolatban. Az ülésnek erről a 
részéről külön hirben adunk tudósítást, az 
ülés egyéb részleteiről pedig az alábbiakban 
számolunk be: 

A közigazgatási bizottság ülését Cicatri-
cis Lajos dr. főispán a következő szavakkal 
nyitotta meg: 

— ELsőizben van szerencsém a közigaz-
gatási bizottság ülésén résztvenni főispáni 
működésemben. Mindenekelőtt a megjelent 
urakat a lcgszivélyesebben üdvözlöm és ké-
rem, hogy a maguk körében engem bizalom-
mai és a rámbizott kormányzati feladatom-
ban, támogatni szíveskedjenek. Én a magam 
részéről, amint a beiktató közgyűlésen adott 
programomban hangsúlyoztam, mindenkor a 
teljes • objektivitás által vezéreltetve, igye-
kezni fogok ugy az elnöki, mint a főispáni 
székből az igazságos és méltányos eljárás 
meghonosítására törekedni és ugy a város, 
mint a nagyközönség, valamint a tisztvise-
lők érdekeit előmozdítani. (Éljenzés.) 

Ezután Taschler Endre főjegyző az uj 
választási törvénnyel kapcsolatos miniszteri 
rendelet alapján előterjesztést tett, hogy a 
választókat vizsgáztató bizottságot alakít-
sák meg. A bizottság elnöke a polgármester; 
alelnökké a következőket választották meg: 
Kelemen Kálmánt, Zomlxxry Antalt, Tá/rczay 
Ferencet, Mikes Gyulát, tagokká: a közigaz-
gatási tisztviselők közül Rózsa Nándort, Ben-
de Antalt, Teresesényi Gvu'lát, Náray Tala-
márt, Lévay Bélát, Sahütz Antalt, Kovács 
Gyulát, Kónya Ferencet; a tanítók közül: 
Czimer Jánost, Tombácz Jánost, Tóth Gyu-
lát, Nagy Ferencet, Danilovits Eleket, Szik-
szai Gábort, Bobn Károlyt, Freyburger Fe-
rencet. A megbízatások két évig tartanak. 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a márciu-
si közegészségügyi viszonyokról számolt 'be. 
A jelentés szerint a közegészségügyi viszo-
nyok általában kedvezőek voltak. A megbete-
gedések és halálozások számában az előző hó 
naphoz képest csökkenést tapasztaltak, a szü-
letések száma ellenben szaporodott. A ragá-
lyos betegségek közül a kanyaró uralkodott 
Járványosán a külterületen s több esetben 
halállal végződött. A járvány megfékezésé-
nek legfőbb akadálya a lakosság közönye és 
az, hogy nem veszik igénybe az orvosok se-
gítségét. A járvány terjedésének megakadá-
lyozása végett a tanyai iskolák egész sorát 
he kellett zárni. Az utóbbi napokban a jár-
gány némileg enyhült. A népességi mozga-
lom eredménye a következő volt: élve szüle-
teti 186 fiu, 160 leány, összesen 346 lélek. Hal-
va született tiz. Meghalt 151 fiu, 89 leány, 
összesen 240 lélek. A népességi szaporulat 
106. 

Jánossy Gyula királyi tanfelügyelő az 
alábbiakban számolt be az elmúlt hónap tan-
agyi viszonyairól: hivatalos látogatást tett a 
városi és tanyai elemi iskolákban, amelyek-
ben a tanitási eredmény kielégítő. Csupán a 
rókabögyöai iskolában nem elégíti ki a leg-
minimálisabb követelményeket sem. Lukács 
Rezsc tauitót hibáztatja ezért a tanfelügye-
lő, mert többszörös figyelmeztetése ellenére 
hanyagul teljesiti kötelességét. Több tanyai 
Állami iskolát a nagymérvű zsúfoltság miatt 
fejleszteni kell. Többször hangoztatta, lrngy 
a szegedi iparos-tanonciskola átszervezésre 
ős fejlesztésre szorul. Ezt az iskolát most új-
ból megvizsgálta. Kétezer tanulója van, a 
hik köziil a közismereti oktatásban résztve-

vők száma 1840, ennélfogva (a megengedett 
maximális .osztálylétszám mellett 31 közis-
mereti osztályra van szükség. A városban 
mintegy 250 beszerződött leánytanonc van, 
akik megfelelő oktatásban nem részesülnek, 
A város ma .az iparostanonc iskola fenntar-
tására 20,500 koronát fordit, ezzeLszemben az 
évi költségvetés 30,500 korona. Az elhelyezési 
illetőleg .állandóan szőnyegen van az önálló 
tanonciskolái épület terve. A leánytanonc-
iskola a polgári leányiskolában nyerhet el-
helyezést. Minthogy a tanítóképző most uj 
épületbe költözik, a tanfelügyelő ajánlja a 
régi épület megvásárlását. Ismertette ez-
után a harmadik polgári iskola ügyében ér-
kezett miniszteri leiratot, végül a járványos 
•betegségek jelentéktelen méreteiről tett em-
iitest. 

Kedacic Károly királyi pénzügyigazgató 
a mult liavi adóforgalomról tett jelentést. 
Márciusban a mult év ugyanezen hónapjá-
hoz képest egyenes adóban 5081.57, hadmen-
tősségi dijban 796.20 korona csökkenés volt. 
Az eredmény tehát a mult óv márciusához 
képest 4877.77 koronával kedvezőtlenebb volt. 
Előírtak egyenes adóban 1264.04, országos 
•betegápolási pótadóban 14.64 koronát. Tárgy-
változás cimén töröltek egyenes adóban 
7754.90, országos betegápolási pótadóban 
317.01 koronát. A kimutatás szerint 12 sze-
gedi lakos részére 5104.78 korona erejéig en-
gedélyezett fizetési halasztást a királyi adó-
hivatal. 

Szapár József dr. királyi ügyész a-z el-
múlt hónap börtönviszonyairól számolt, be. 
A királyi törvényszék fogházában rend és 
tisztaság volt, felügyelet kifogástalan, szö-
kés nem történt. Az egészségi állapot kedve-
ző, élelmezés kifogástalan. A fogházban le-
tartóztatva volt összesen 161 férfi és 29 nő, 
akik közüi 118 a jogerősen elitéit férfi és 25 a 
jogerősen elitéit nő. Vizsgálati fogságot 30 
férd és 28 nő ült. 

Faúr Kornél, a szegedi államépitészeti 
hivatal vezetője jelentette, hogy a kereske-
delmi miniszter engedélye alapján szeptem-
berben megkezdődik a szeged—temesvár— 
szás zseb esi müut bengerelése. Jelentette még. 
hogy a szeged—budapesti müut Szegedre 
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eső szakaszának állami kezelésbe leendő át-
vételét elrendelte a miniszter. 

Alexander Lajos főállatorvos a márciusi 
állategészségügyi viszonyokról referált. Az 
állategészségügy téren lényeges változás nem 
volt. Alsót anyán ugyan a sertésvész, Felső-
tanyán a sertésorbánc terjed, de nem vesze-
delmes mértékben. A város területén elhul-
lott 3S állat, a közvágóhídon leöltek és köz-
fogyasztásra alkalmasnak találtak 6381 álla-
tot, Kül- és belföldre elszállítottak 274 álla-
tot, kiadtak 3768 marhalevelet. 

A plenáris ülés után az albizottságok és 
pedig az útügyi, adóügyi és fegyelmi bizott-
ságok tartottak ülést, amelyen folyó ügyeket 
intéztek el. 
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oooo 

A magyar válogatott csapatokról 

(Saját tudósitónktól.) A labdarugó szö-
vetség válogató bizottsága tegnap este állí-
totta össze azt a két csapatot, amelyek 
Ausztria, illetve Lemberg ellen a magyar 
szinekben küzdeni fognak. 

Az Ausztria ellen játszó magyar csa-
pat a lehető legjobb, amit az adott helyzet-
ben a küzdőíérségre állíthat a magyar fut-
ball. fölvilágositásra egyedül a jobbhátvédő 
posztjának a betöltése szorul. Rumbold 
ugyanis sem a MAC, sem a WAF ellen nem 
játszott az FTC csapatában, mert a betegsé-
ge megakadályozta. Elismerjük, hogy Rum-
bold a legnagyobb klasszisu magyar hátvé-
dő, de betegen még sem állitható be a ma-
gyar csapatba. Föl kell tehát tételezni, hogy 
Rumbold, aki még vasárnap nem játszhatott, 
hétfőn este már egészséges volt, különben 
nem vetett volna rá szemet a válogató bizott-
ság. 

A lembergi csapat összeállítása — saj-
nos — nagyon rosszul sikerülL — Budapest 
—Lemberg városközi mérkőzés kizáróan az 
osztrák futball javát és érdekét szolgálja s 
csak arra lett volna jó, hogy a magyar fut-
ball ifjú tehetségeit kipróbálhassák a két lem-
bergi mérkőzésen. E 'helyett az történt, hogy 
a válogató bizottság szembetűnő módon alá-
rendelte magát a sportpolitikának s igy nem 
azokat a játékosokat sorozta be a csapatba, 
akik az eddigi szereplésükkel érdemet sze-
reztek rá. 

A legsarkalatosabb hibája a lembergi 
csapatnak az, hogy három vélerán játékost 
erőszakol tak bele. Károly centerhali már a 
klubcsapatában, a BAK-ban sem felel meg. 
Hauswuld hátvédőt a megsérült Hoffmann 
helyett szerepelteti most a Törekvés s Dürr 
kapus sem tartozik már a fiatalok közé. A 
válogató bizottság beleesett abba a hibába, 
hogy „érdemet" jutalmaz akkor, amikor a 
jövőre kellene tekintenie. 

Súlyos hiba Ludwig beállítása is. A BAK 
hátvédője még mindig vizsgálat alatt áll az 
esztendő legszomorúbb balesete miatt (Ker-
tész II. lábtörése), az ügyészség még nem 
ejtette el ellene a vádat, de nem mentette fel 
még a MLSz fegyelmi bizottsága sem. Hiba 
tehát mindennek ellenére reprezentálással ju-
talmazni. Ludwig különben távolról sem 
olyan jó, mint Kehrling és Révész. 

A Törekvés játékosai alkotják a lember-
gi csapat gerincét, más, sokkal jobb játéko-
sok igazságtalan mellőzésével. 

Zsák után elismerten Knapp és Ginzery 
a legjobb magyar kapus s mégis Dürr-1 (Tö-
rekvés) jelölték ki kapusnak a lembergi csa-
patba. Balhátvédőnek már a mult évben is 
Szabót, a III. ker. TVE ifjú játékosát emle-
gették, sőt megtették az Ausztria ellen ját-
szó csapat tartalékának is. Azóta Szabó 
óriásit fejlődött s most mégis mellőzték 
Hauswald (Törekvés) kedvéért, altinéi Sza-
bón kivül Szendrő, Csüdör, Ocskav és Ba-
kos is jobb. 

Salamon, a Törekvés balösszekötője egyi-
ke a legszürkébb játékosoknak s mégis bele 


