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Magyarország ama Bulgária mellé áll, mely-
nek a mult nehéz harcai után joga van ah-
hoz, Ihogy jövőjét saját akaratával és nem 
idegen aJkarattal 'irányítsa. Tisza beszédéből 
kiviláglik, hogy a monarchiában átlátnak 
Oroszország termein és komoly a szándék, 
hogy ezeket a terveket keresztezzék. 

Bécsből jelentik: Idevaló diplomáciai kö-
rökben Tisza István miniszterelnök beszéde 
rendkirviüll mély hatást tett. Elsősorban ter-
inósizeties'en az érdekelt diplomatáknál. Bol-
gár körökben Tisza gróf beszédét nagy elég-
tétellel fogadták s elismerését látják benne 
annak, hogy Bulgária és Ferdinánd király 
helyes és önérzetes politikát követnek. 

Megfelebbezik 
a fizetésrendezést. 

Nem azért foglalkozom az e lapban e hó 
18-ikán fenti cim alatt megjelent cikkel, mint-
ha az ily felebbezés sikerére csak egy per-
cig is gondolnék, 'vagy annak beadásától va-
lakit vissza akarnék tartani, hiszen örülni fo-
gunk mindannyian, akik hivatalnokaink bol-
dogulását szívesen látjuk és minden alka-
lommal lehetőleg elősegítjük, ha a miniszter 
a fizetésrendezést, ugy, ahogy elhatároztuk, 
jóvá fogja hagyni és nem kifogásolja majd 
azt, amit a hivatalnokok javára majdnem a 
megengedett határokon tul már most is el-
határoztunk. 

Szükségesnek tartom azonban a szóban 
forgó cikk tartalmát megcáfolni azért, hogy 
a kérdés ne állittassék a nagyközönség elé 
helytelen világításban, de a hivatalnokokban 
se tápláltassék megterségesen elégedetlen-
ség akkor, amikor ez a városnak ilyen iga-
zán előzékeny eljárása után éppenséggel 
nem indokolt. 

Megtörténhetett és kétségtelenül meg is 
történt ennél a nagy munkánál, amelyet 
Taschler főjegyző különben nagyon alapoV-
san és szépen végzett, hogy a hivatalnokok 
egyik csoportja aránylag talán kedvezőbb 
helyzetbe jutott, mint a másik, de egyrészt 
el volt döntve mindjárt az első tárgyalásnál 
— még pedig ismert inditványom elfogadá-
sa által — az, hogy senki annál kevesebbet 
nem kap, mint amennyit az utolsó évben min-
dennemű pótlékokkal együtt — tehát drá-
gasági-, lakbérpótlék, fizetéskiegészitéls stb. 
cimén — kapott, ugy, hogy ezután már igazi 
sérelemről egyáltalán nem lehetett szó. 

De másrészt a legtöbb hivatalnok, még 
pedig nemcsak fizetés, hanem előmenetel 
dolgában is az eddiginél még kedvezőbb 
helyzetbe jutott és bár a „pénztártisztek" 
kivánságát magam is teljesíthetőnek véltem 
és a nagybizottságban Hoffer ur indítványa 
mellett szavaztam, mégis bizonyos, hogy az 
indítvány leszavazása dacára, ezen csoport-
nak sincsen sérelme, mert ott van a „fő-
számvevő"-! és 3 „helyettesszámvevő"-i ál-
lásba, tehát a 8-ik és pláne 7-ik osztályba 
való előmenetel és ezenkívül kaptak mind-
nyájan oly pótlékokat, hogy teljesen a 9-ik 
osztály fizetését érték el. 

Epen nekem, aki a nagybizottság javas-
latának en bloc való elfogadását indítvá-
nyozta, kötelességem az emiitett cikk állítá-
sait helyreigazitani és megcáfolni, különösen 
azt, hogy a közgyűlés nem foglalkozott vol-
na elég alaposan a javaslattal, mit a két osz-
szadalmas bizottsági és két közgyűlési tár-
gyalás után igazán nem lehet jogasan állí-
tani. 

Az a néhány hivatalnok, vagy hivatal-
nok-csoport tehát, mely nincsen teljesen 
megelégedve, csak azért, mivel mások kissé 
jobban jártak, tisztában kell, hogy legyen av-
val, hogy ilyen „aránylagos" kisebb külön-
bözeteket az ily nagyszabású rendezésnél 
elkerülni nem lehet, mig kétség sem fér ah-
hoz, hogy városunk, hivatalnokaival szem-
ben, ez alkalommal is a legnagyobb méltá-
nyosságot tanúsította. 

i Wimmer Fülöp. 

Korzó mozi 
Igazgató: Vas Sándor. 

Telefon 1 1 - 8 5 . Telefon 1 1 - 8 5 . 

Vasárnap 

Világszenzáció! 

PSILANDER-EST!! 

Szök 
a felhőkön 
F • Szenzációs vllágsláger 

w l 3 felvonásban. 

A főszerepben 

Waldemár Psilander. 

Valamint a teljesen uj 
két órás műsor! 

E l ő a d á s o k dé lután 2 órá tó l 11 
ó r á i g f o l y t a t ó l a g o s a n . 

A 9 órai előadásra a jegyek előre vált-
hatók és a helyek fentarthatók. 

1 Számozott helyek! 

Ingyenes partfürdőt 
létesítenek Újszegeden. 

(Saját tudósitónktól.) A szegedi part-
fürdő r.-t. kezdeményezésére szociális szem-
pontból nagyon dicséretes tervet akar meg-
valósítani a szegedi kerületi munkásbiztosi-
tó pénztár. Arról van ugyanis szó, hogy a Ti-
sza partjának ujszegedi homokos lejtőjén, a 
már meglévő két partfürdő között, egy ujabb, 
nagyszabású, ingyenes partfürdő létesüljön 
a munkások számára. A fürdő adminisztrá-
lását a partfürdő r.-t. vezetősége végezné, 
teljesen díjtalanul. Az uj fürdő a munkásbiz-
tositó pénztárnak mindössze csak 5000 ko-
ronájába kerülne, viszont ezzel szemben 500 
tagja fürödhetne naponta díjtalanul. A part-
fürdő r.-t. igazgatósága, mely teljesen ön-
zetlenül törekszik arra, hogy az ingyenes 
népfürdő minél előbb a megvalósulás stádiu-
mába jusson, ma az alábbi kérelmet intézte 
e tárgyban a pénztár igazgatóságához: 

A szegedi kerületi munkásbiztositó 
pénztár tekintetes Igazgatóságának Sze-
ged. A szegedi partfürdő r.-t. igazgatósá-
ga nevében azzal az ajánlattal keressük föl 
a tekintetes Igazgatóságot, hogy egy, az 
ujszegedi árterületen létesítendő népfürdő 
tervéhez hozzájrulni s a beruházás költsé-
geit fedezni szíveskedjék. Maga a terv a 
következő: 

A szegedi partfürdő határa és a Vig-
féle fürészgyár lejárója között elterülő, a 
Tisza nyári vízállása idején körülbelül 10 
holdnyi homokos árterület kellőleg kitisz-
títva és nivellálva egy ingyenes partfürdő 
számára ideális helyet képez. A terület 
drótsövénnyel két egyenlő félre osztandó, 
a férfiak és nők elkülönítése céljából. Mind-
két csoport számára a füzes-sorban elzár-
ható (fülkékkel biró vetkőző helyek léte-
sítendők: egyelőre annyi, hogy egyidőben 
500 egyén levetkőzhessen. A nök számá-
ra külön napkurázó deszkapalánkkal beke-
rített hely lesz fölállítandó. A parton egy 
'mentőc'sónak \íog állani, melyben állan-
dóan egy úszómester ügyel föl a fürdő-
zőkre. A vizben egy kifeszített kötél jelzi 
a mély viz határát, amelyen tul menni nem 
lesz megengedve. 

A fölállítás költsége a következő: 
500 vetkőző hely 2500, napkurázó hely 

300, mentőcsónak 200, ruhák 1000, egye-
bek, (drót, kötél, szárítók) 500 korona, 
lyek 500 korona, összesen 5000 korona. 

Maga a partrendezés körülbelül 600 
korona költséget igényel, előreláthatólag 
azonban ezt a város a saját munkásaivá 
el fogja végeztetni. 

Tekintettel arra, hogy a vezetésünk 
alatt álló partfürdő r.-t. ezen nagy szük-
ségletet pótló népfürdő fölállításának költ-
ségeit fedezet hiányában viselni nem tud-
ja, arra kérjük a tekintetes Igazgatóságot, 
hogy vállalja magára ezen 5000 korona be-
ruházási költséget, valamint a fürdő fen-
tartását, amelynek ellenében a szegedi 
pénztár tagjai s családtagjai a fürdő telje-
sen ingyenes használatában részesülnének. 
A pénztáron ki'vül álló egyének személyen-
ként később megállapitandó csekély dijat 
fognak fizetni. A partfürdő r.-t. ezen bevé-
telt kizárólag ezen fürdő fejlesztésére for-
dítja és egyszersmind a fürdőtelep felügye-
letét és kezelését s gondozását végzi, 
mindaddig, mig arról a pénztár beleegye-
zésével másképen nem lehet gondoskodni. 

Addig is, amig a jövőben a fürdő any-
nyira fejlődik, hogy a Tiszán átvivő köz-
lekedési eszközről is lehet gondoskodni, a 
fürdő közönsége a közúti hidon át lesz 
kénytelen a fürdőre járni. Hogy ennek a 
költsége a fürdőzést ne akadályozhassa, 
indítványozni fogjuk a város legközelebbi 
közgyűlésén, hogy a pénztár tagjai és hoz-
zátartozói ebbeli igazolványok ellenében 
fürdőidény alatt a hidvám alól mentesit-
tessenek. < , 


