1913, junius 5
Ezt a Ház tudomásul vette, aztán Tisza
az ülést a jegyzőkönyv hitelesítésére öt percre fölfüggesztette. Az elnök a munkapárt
folytonos éljenzése és tapsa közepette távozott az emelvényről.

Mibe kerülnek havonként
a város alkalmazottai?
— Uj rend a fizeté.-ek kiutalásánál. —
(Saját tudósítónktól.)
Elsején Szeged
város pénztárát valósággal megostromolják a
gázsijukért jelentkező városi alkalmazottak.
A pénztári tisztviselőknek rendkivül terhes
munka szakad a nyakukba ilyenkor, ami
ugyan még nem volna baj, de a tömeges elszámolások miatt fölbomlik a pedáns rend és
zavarok támadnak.
A tanács most elejét akarja venni ezeknek az állapotoknak és olyan intézkedéseket
tett, hogy a fizetések kiutalását ne elsején,
hanem már napokkal előbb kezdjék. Uj beosztást állapított meg, amely szerint az egyes
hivatalok alkalmazottai nem egyszerre, hanem meghatározott napókon ) külön;-,külön
kapják ki a fizetéseiket. Az ni beosztás miatt
szükség volt arra a kimutatásra is, amely
megmondja, ihogy a különféle hivatalok személyzetének mennyit fizet ki a város havonként. Ezzel aktuális most annak a kimutatása is, hogy mibe kerülnek havonként a város alkalmazottai, összesen 86059 korona 75
fillérbe kerültek most junius elsején, ami
alapjában véve nem is olyan nagy összeg,
ha tekintetbe vesszük, hogy egy nagyobb
vállalat is 20—30,00Q koronát utal ki havonként az alkalmazottainak.
|
Az uj beosztás szerint az elseje minden
hónap huszonötödikén kezdődik a városnál.
Ekkor kapja a fizetését 15 iskola szolga és
93 éraadó tanító; 27-ikén 11 napidijas, 18
szülésznő és 28 lovasrendőr; 28-ikán 150
rendőr, 39 hivatalszolga és kocsis és 40 tűzoltó; 29-ikén az egyházi személyzet, papok,
kántorok, felekezeti tanítók és harangozok,
összesen negyvennégyen; 30-ikán, illetve
31-ikén 125 ideiglenes napidijas, az ideiglenes gépészek (számuk váltakozó), 35 utkaparő; továbbá 343 nyugdíjas; elsején az öszszes rendszeresített városi tisztviselők,
a
segéd- és kezelőszemélyzet, összesen háromszázhatvanan; másodikán kerülnek sorra
a koldusok, átlag havonként
hároszáznyolcvanan és 6—10 koronát kapnak állandó segély cimén.
Végig tekintve ezen a statisztikán, körülbelül kétezer emberre tehető azoknak
a
száma, akik havonként fizetést kapnak a várostól. Mondhatjuk ugy is, hogy a város kétezer embernek ad ekzisztenciát. Ha pusztán
az érdekesség kedvéért a havonként kiutalt
86,000 koronát elosztjuk a fizetést kapók számával: nevetségesen csekély összeg jut egyegy emberre:, havonként mindössze
negyvenhárom
korona. Lakbéres hónapokban,
vagyis negyedévenként 17 koronával több,
mert akkor a havi kiutalás 86,000 : 34,000
korona lakbér, tehát körülbelül 120,000 korona. Summa-summárum, ha minden városi
alkalmazott egyenlő fizetést kapna: havonként negyvenhárom, negyedévenként pedig
60 korona járna mindegyiknek. Némán is beszélő számok ezek, képzeletben kalkulált számok, de a valóságban sok mindent meg tudnak magyarázni. A tisztességes megélhetést,
a becsületességet, a szép poziciót s egyben a
tömérdek (nyomorúságot és a tömérdek
bünt!
Telefon
515.

DÉLMAGYARORSZÁG

A pszichológia szélhámosa.
— „Akar ön boldog lenni
— huszonöt koronáért?" —

5.
kalmak kínálkoznak, melyeiket felhasználva
sikerhez, tisztelethez és 'társadalmi pozícióikhoz juthatnának.
Nem érezne ön is részvétet, ha naprólnapra látna embereiket, ak.ik szinte bekötött
szemekkel vergődnek ez életiben, szakadékokba zuhannak, Csapások áldozatává esnek és
végül betegség ós halál a részük. Nem nyitná-e ki szivesen ezeknek szemeit és nem vezetné e őket a békesség és jólét ösvényére?
Erről szeretnék önnel beszélni. Meg akarom Önt igyőzni annak a tudománynak csudás igazságáról, melyet tanítok, olvasva az
élet könyvében. Ez a tudomány megmondja,
hogy ön miért beteg, miért boldogtalan,
vagy szerencsétlen. Ez rávezeti önt a siker
útjára. Tanácsot akarok lönneik adin,i, mint barátja. Adtom már ilyet, tömérdek embernek
és segítettem nekik. Mindennap számtalan
levelet kapok az egész föld kqreiksógéről, melyek arról adnak számot, hogy mily bámulatos eredményeket értek el azok, akik megfogadták szavamat. Itt küldök önnek néhány
ily levelet. De sok más levelemet semmi kincsért nem hoznám nyilvánosságra, mert szavamat adtam, hogy azokat bizalmasaknak tekintem 'és én megtartom szavamat.
Szeretnék segítségére lenni abban is, liogy
megismerje a maggi Ihelső világát. Ne ,engedjen utat kételyeinek. írjon nekem még ma.
Titkos bánata van? 'Elégedetlen, vagy talán
elvesztette bátorságát?
Teljesítve szeretné látni vágyait? Én meg
adom azt a tanácsot, melyre ömnék szüksége
van.
Egy véletlenül elhajított kavics is megváltoztathatja a folyó irányát. Egy idején
•adott jó tanács egész életét megváltoztathatja. Barátja,
Prof. Randolph Roxroy.

(Saját tudósítónktól.) A legbecsületesebb
asztrológus a kártyavető cigányasszony.
Megmondja, mit mutat a kártya és a szerelmi bánatában epekedő cselédleány megfizeti
a tudományát egy kopott hatossal. Vannak
aztán, akik kiilönö); jósló tehetséggel születtek, de vannak, akikben több az üzleti szellem, mint a jóstehetség s ezek a tudomány
tiszteletet parancsoló nevében fölcsapnak a
pszichológia, a sors- és emberismeret — szélhámosainak. Foglalkozásnak sokkal jobb ez,
mint akármilyen szélhámosság, mert még
nem is teszi kockára a bőrét. Aminthogy
nem teszi Randolph Roxroy londoni „tanár"
sem, aki rövid idő óta nagy
titokzatosságba burkolt levelekkel árasztja el Szegedet.
Ki ez, mi ez a Roxroy ur, nem tudni, ő
maga is kissé tartózkodik bővebb fölvilágosítást adni magáról. Csak annyit mond a leveleiben, hogy ő „pszichológus", „asztrológus" és „pszichikus" és ihogy tud — „életirui". Van valami könyve, Horoskopnak hívják s ebből ir életet. Tudja ön mi a Lisoform,
azaz, hogy mi az életirás? Szépen, ügyesen,
körmönfontan kieszelt csalás, semmi más.
Roxroy „tanár ur" és még sokan mások szabadon űzik ezt s bár Angliában laknak, korántsem az az ő terrénumuk, hanem szép
Magyarország. Csudálatos, hogy az egész
világon tudják a szélhámosok, hogy mi még
„barbárok" vagyunk, mi rnég nem tudjuk, mi
az a nyugateurópai fölény és cinizmus, mi
még boldog hivők vagyunk, kicsit szilaj, de
alapjában türelmes, hiszékeny, szelidszemü
birkák, akiket az orránál fogva vezethet
De ez még nem minden a pakétában.
akármilyen külföldi pásztor. És szép Ma- j Következnek „link" elismerő levelek fénykégyarország barbár hivőire alapitja Roxroy pekkel, köszönetek, hálálkodások, elismeréúr kisded, de busásan jövedelmező üzleteit. sek. „Hatalmas és tudása csodálatos". „ÉletAz ő fogása, hogy együtt érez minden em- irása bámulatos". A „Hold-Táblázat" és az
berrel, mindenkinek a bajára, szerencsétlen- „Óra-Vezető" uj irányt adtak életemnek"
ségére gyógyitó irt tud ő, mindenki vágya tel- „Képességei föltárták jövőm titkait". Ilyen
jesülésének megmondja a titkát, a boldogu- és hasonló furcsa szólamok vannak az elislás legtitkosabb rekeszeit nyitja meg, meg- merő, hódoló levelekben és Roxroy ur eskümondja mi'be fektesd a pénzedet, ha nincs is, szik rá, hogy mind echt. Valóban, mi nem
kihuzzák-e a sorsjegyedet, mikor spekulálj, kételkedünk benne, pláne, miután aszongya,
szerezhetsz-e vagyont, kiben bízzál, mitől hogy: „ingyen felelek a kimeritő Horospokóvakodj, melyik a vezető csillagod, sőt — ban a következő kérdésekre":
6 — hol állott a hold, amikor világra jöttél.
1. Melyik az én csillagom? 2. Az
állatkör
Nemde, nagy tudós ez a Roxroy ur és leg- melyik jegye alatt születtem? 3. Mely betegérdekesebb részeinket tapogatja kérdéseivel. ségeknek vagyok kitéve? 4 (Mily jélek vanA tudatlanok fölött aztán, bő aratása van — nak házasságomra vonatkozólag? 5. Mily szegyünnek neki a huszonöt koronácskák, mert mélyek a legalkalmasabbak számomra? 6.
ennyiért hajlandó szóba állani azzal, aki bol- Melyiket hódolóimnak vagy szeretőimnek vádog akar lenni. Itt adjuk nagy üzleti élel- lasszam férjemül? 7. Melyik volna a nékem
mességre valló „bizalmas" körlevelét, amely leginkább megfelelő heily? 8. Melyek szerentegnap érkezett egy szegedi kereskedő diné- csés napjaim'? 9. Vegyek egy társat, magamre, — tessék okulni belőle.
nak vagy vezessem üzletem egyedül? 10. Nyerők vagy vesztek a sorsjátékban ? 11. Mibe
Bizalmas!
fektessem pénzemet? 12. Mikor leszek a legBizalmasan akarok Önnel; beszélgetni. boldogabb? 13. Mely idő a legkedvezőbb egész
Mondani vallóm önt személyesen illleti ós ta- sógemre? 14. Mitől óvakodjam? 15. Kik a leglán nagy és fontos befolyása lehet jövő ter- jobb barátaim? 16. (Mely idők a legalkalmavelne nézve. 'Kérdezte© önmagát valaha: Nem sabbak utazásra? 17. Melyek legjobb éveim?
boldogulhatnék-e én a-z életiben jobban? Nem ,18. Mire vagyok ,a legalkalmasabb? 19. Hol letehetnék-e szert több befolyásra ugy üzletileg szek a legelégedettebb? 20. Mily hibák vanmint társadalmilag?
nak jellememben? 21. Mely idők, a legkedIgen sok .ember van lafci értelmes, sőt vezőbbek pénzügyekben? 22. Kiket tekintsek
23. Mikor lesznek
nagytehetségű és mégis hátraszorul az élet legjobb barátaimnak?
versenyében csak azért, mert maga, sem is- ügyeim a legkedvezőbbek? 24. Mi ,a legkivámeri tehetségeit. Nem a nekik való légkörben lóbb jellemvonásom? 25. Mely városok vag >i
számomra? 26.
élnek, körül vannak véve kedvezőtlen befo- államok a legkedvezőbbek
lyásokkal és oly nehézségekkel kell megküz- Mely világtájak a legkedvezőbbek? 27. (Medeniük, hogy a boldogulás szinte kizártnak lyek a.z .astrálszineim? 28. Melyek születési
köveim? 29. Hol állott a hold születésemkor?
látszik
30.
Mily befolyása; van a holdnak, életemre ?
Vannak aztán mások, aikik szerencsésebbek. Ezek .már elérnek némi eredményt, de 31. Mely vidékek legkedvezőbbek egészségein
nem veszik észre, hogy közelükben — ép nek? 32. Mely idők a legalkalmasabbak u j
csaik kezüket kellene kinyujtaimiok — oly al- vállalkozásoknak? 33. (Melyek legjobb tulaj-

Kizárólag helybeli, hírneves asztalosmesterek által
készített, elismert j ó m i n ő ségű és bámulatos olcsó

első kézből csakis az E g y e s ü l t
fóüaszfalosok
Butorrakiárábart
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg r é s z l e t f i z e t é s r e is.

