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Árdrágítás, pótadóemelés és
ruhasegély.
— A rendkívüli közgyűlés. —
(Saját tudósítónktól.)
[A két hónapos
nyári szünetben szerdán lesz az első rendkívüli közgyűlés, összehívását „a nem szorosan vett közigazgatási tisztviselők" ruhasegélyének ügye tette szükségessé. A tanács
is azon a véleményen van, mint a pénzügyi
bizottság, más fedezetet nem talál erre a
célra, mint a pótadó felemelését. A kedvező
alkalmat, a rendkívüli közgyűlést, egyébként
is felhasználja a tanács felemelő javaslatok
terjesztésére. Ezeket a javaslatokat a többivel együtt keddi ülésén tárgyalta meg a tanács dr. Kelemen Béla főispán elnökiésével.
A hidjavitás ügyéről külön cikkben számolunk be. Balogh Károly referálta a pénzügyi bizottságnak a kétmilliós kölcsönre vonatkozó javaslatát. A tanács javasolja a közgyűlésnek. hogv a 2 milliót a Szeged-Csongráditól vegye föl, mint a legelőnyösebb ajánlattevőtől. Ebből a két millióból a város
1.332.000 koronát fordit beruházásokra, mig
az összeg többi részét javítási munkálatokra
és háborús segélyezési célokra fordítják.
A szinházi tűzoltóság parancsnoka jelentette a tanácsnak, hogv a villamos vezetékek
szigetelése tűzbiztonsági szempontból meg
n e m felelő. A mérnökség elkészítette az átalakítás költségelőirányzatát és ez 11.500
koronára rug. A tanács javasolja a költségek
megszavazását.
Dr. Gaál Endre tanácsnok jelenti, bogy
a z állam 8 uj ovoda felállítását kívánta, ami
meg is történt, de bérhelyiségekben. Ezek
részére külön épületekről kell gondoskodnia
a városnak, de ez is nehezen megy. Most
alkalom kínálkozik egy ház megvételére, a
mit a város eddig bérbe bírt ovodának. Ezért
a tanács javasolja, hogv a Becsey-utca >8.
szám alatti házat 63 ezer koronáért vegye
meg a város.
A zeneiskolai szabályrendelet módosítását a miniszter már régóta sürgeti és pedig
ugy a képesítéshez kötés, mint a fizetésrendezés szempontjából. A zeneiskolai tanárok
eddig heti 12 tanóra alapján kapták a fizetésüket, de ennél több időt tanítottak és a különórákat külön fizették nekik. A fizetésrendezés után a tanárak 18 órát tartoznak tanitani és fizetésük annyi lesz, amennyit eddig
a 6 különórával együtt kaptak. A tanács a
szabályrendelet ily módon való megváltoztatását javasolja.
Dr. Gaál Endre a városi gimnázium tandijának lényeges emelésére tesz javaslatot.
A tandii a jövőben helybelieknek 100 koronába. vidéki tanulóknak 160 koronába kerülne.
Javaslatot tesz a tanács a háziszemét
fuvarozásának 100 százalékkal való fölemelésére is. A javaslatot Taschler Endre főjegyző referálta és kimutatta, hogv a város
egy fuvar szemét elszállításáért 5 fillért kap,
tehát természetes, hogv ráfizet. A felemelt
dijak sem tu'magasak és a javaslat szerint n
háziúr átháríthatja a bérlőre, ha a szerződés
megkötésekor ezt előre bejelenti annak. A
tulajdonképerii meglepetés Turóczy
Müiálv
főügyész módosítása volt, akinek hozzászólása utái: a tanács azzal a javaslattal viszi •
most már a közgyűlés elé az ügyet, hogv a
szeméttuvarozás költségei már most. minden
előzetes felszólítás,
illetőleg
megállapodás
nélkül is átháríthatok a bérlőkre.
\ tanács bejelenti a közgyűlésnek, hogy
a rendőrség államsegélye 90 ezer korona
összegben megérKezett és annak felosztása
az eddigi mód szerint történik. Dr. Szalay
József főkapitány még megjegyzi, hogv a
rendőri ügyeleti dijat 8 koronáról 16 koronára emelte fel. de ezt is. fedezi bőségesen
az államsegély
Végűi napirendre került a remkiyü.':
iv'zgy ,:és tii'a'donképeni tárgya,
amiért
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annak összehívása szükségessé vált: a nem
szorosan vett k: ?igazgatási tisztviselők
segélyiigye. A tárnics a pénzügyi bizottság
javaslatát változtatás nélkül terjeszti a közgyűlés elé és a maga részéről is a 12% pótadó megszavazását kéri, hogy ennek összegébe.' fedezzék a ruhasegélyt.

Szeged juniusban.
— A közigazgatási bizottság ülése. —
Kedden délután tartotta meg a közis&zg'utási bizottság dr. Kelemen
Béla főispán
elnöklésével junius havi ülését, amelyen
WcAf Ferenc tiszti főorvos a tüdővész nagymérvű pusztításairól számolt be- A főorvos jelentése szerint a spanyol nátha járványszeriiem lépett föl a mult hó végén. A többnyire
enyhe lefolyású -betegség minden veszélyes
komplikáció nélkül folyt le és (kivétel nélkül
teljes gyógyulással végződött. A 'népszaporodás a mult hóban még a május havinál is szomorúbb volt. A népesedési szaporulat juniusban 37 volt. az előző havi 22-vel szem-ben. Az
elhalálozások száma a következőképpen alakult: vörheny 6, szamárhurut 2. toroklob 1,
gümőkór 29, tüdőcsucshurut és meQlbártynfgyuliadás 19. cukorbetegség 21 és vízi betegségben 26 halt. meg. Megdöbbentő a tüdőbetegségben elhalálozottak nagy száma, amely
számból a tüdőbetegség Szegeden való nagyarányú elterjedésem lehet következtetni. Aljúm us hóban elkobzott Arak részletes jegyzéke: 12 Mter tej, 22 kiló hus, 34 kosár gyümölcs. Összesen 230 vegyvizsgálót volt az elmúlt hónapban.
Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő a
következőket jelentette: Az időjárás nem
volt kedvező juniusban. Szeles, hűvös idő
volt, de a helyenkénti csapadék jó hatással
volt a növényzetre. A kedvezőtlen időjárás
folytán az őszi kalászosok alacsonyak és ritkák maradták. A szem képződése azonban
ennek dacára kielégi tő. A rozs aratása 15-én
megkezdődött. A becslési jelentések szerint
búzából 6, rozsból 5 mázsa átlagos termés
várható, ami gyenge középtérmésnek mondható. A tavaszi kalászosok kikelésüktől kezdve állandóan szárazsággal küzdöttek, hidegtől és fagytól szenvedtek. Általában alacsonyak, ritkák és fejletlenek maradtak, igen silány termést Ígérnek, amennyiben árpából 5,
zabból 4 mázsa várható csupán boldankint.
A tengerire nézve az eső még idejében érkezett, aminek folytán kedvező termés várható.
A burgonyára nézve azonban jórészt megkésett az eső és középtermés várható. TTgy a
mesterséges takarmányfélék, mint a természetes retek, alig adtak termést a kedvezőtlen
időjárás folytán és hozamukat a gazdák m á r
is feletették. A legelők teljesen lesültek, az
állatállomány alig találja, meg rajta megélhetését. Az állatok egészségi állapota kielégítő.
Dr. Sajtos Samu helyettes pénzügyigazgató a különböző jövedéki ágazatok bevételeiről szóló kimutatást terjesztett! elő. Egyenes adóba d 45876.13 koronával folyt be több
juniusban, mint tavaly ugyanezen hónap-
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eredeti feltéteteken jegyezhető a

hivatalos

ham, hadmentességi díjban 240.70 koronával.
Jövedeleuf-, vagyon- és liadinyereségadójbaH
pedig 202728 koronával volt kedvezőbb az ez
évi júniusi eredmény a tavalyinál. Előírtak
egyenesadóban júniusra 81559 koronát, ebből
töröltetett tárgy változás címén egyenesadóban 18818, (behajthatatlanság cimén 12805,
elemi kár cimén 12079 korona.
Jámossy Gyula ítaSnfeliigyplő az iskolák
szünetelése folytán rövid jelentést tett, hasonlóképen röviden jelentette be
H'arsányi
Elemér kir. ügyész is, hogy börtön vizsga léteik alikalmával mindent rendben talált.
Ezzel az ülés véget ért.
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A SzAK működése. A SzAK vezetősége
a következő nyilatkozat közlésére kért tol
bennünket: A i j ^ n n g y a r o r s z á g keddi s z í niában Gál Miksa ur egyesületünket, váratlanul igazságtalan kritikával illeti, sőt működésünket az annyira i.riszitnpatikus hadi konjunktúrákban dúslakodó vállalkozások köze
sorozta. A nyilvánosság felvilágosítására
szükségesnek tartjuk a következőket leszögezni:
1. Első csapatunk háborús alakulás, attól
olyan működést kivárni', mint békebeli csapatunktól. sporriiaivitás.
2. Katonai okokból minden héteu más
összeállításban játszunk
tehát példás összjátékot kívánni szintén lehetetlen. Hiába trenírozzuk szerdán azt ? játékost, aki vasárnap m i " nem szerepeltethető,
3. A labdahiány bennünket legalább oly
kellemetlenül érint, mint a cikkírót és ezúton
is igen megKérjiik. jelölje ineg az utat, amelyeit iabdagumni hoz hozzájuthatunk.
Az: a lehetetlen vada' hogy a „szá-ebb
vezetőség" háb >r:t* konjunktúrákra -pályázik,
határozottan ViSseatuasHiuk és reuD-jűk,
hegy azt a cikk bója maga sem hisz: ha
pedig mégis az: hinné, módjában van a cinkíró uviak. mint egyesületünk
választmányi
tagjának a számadásokba betekinteni és az
ehefkezö-oi meggyőződni. Nekünk, nincs
okunk szégyenkezni, sőt büszkék vagyunk,
hogy ilyen nehéz háborús viszonyok között
ily működést tudunk Kifejteni. A közönség
bizonyára .óbbat: tneg var. velünk elégedve,
látja igyekezetül!ke- és emézi az idők kényszerítő. fogyatékossaga-ii. Gát urtóí pedig
méltán elvárhatnék, hogy mielőtt a veze'oséget támadja, észrevételeit illetőleg a vezetőségről fe'vi'ágns'Gst -kérjen.
Szeged, 1918. jtáius 16.
A Szegedi Atlétikai K uh
elnöksége.

Futbalmérközés szimfonikus hangver-

sennyel. Városunk sportszerető közönsége f.
hó 21-én vasárnap délután ritkaszép sportesemény élvezetében részesül. A szegedi 7-ik
utászzászlóalj a Szegedi Atlétikai Klub vezetőségével egyetértőleg a Magyar Atlétikai Klub európai hirü etit csapatát nyerte meg
a zászlóalj-hadialbum, illetve özvegy- és
árva-alapja javára rendezendő mérkőzéshez.
A honvédzenekar Fichiner karnagy személyes vezényletével fog hozzájárulni a vasárnapi sportünnep sikeréhez, a szimfonikus
hangverseny félhat. a mérkőzés hat órakor
kezdődik. A rendezőség külön villamos kocsikról gondoskodik. Az ünnepség védnökségét Fülöp Arthur altábornagy, dr. Kelemen
Béla főispán, staribrodi Pleplár Lajos alezredes vállalták magukra.
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