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re, s innen Marosvásárhelyre küldtek, ahol
besoroztak a 62. gyalogezredbe. A török hadseregiben őrmester voltam, fészt vettem rövid
ideig a balkáni háborúban és azelőtt ihat évig
gu.erillh-csapatban harcoltam a kurdok ellen,
Ezért és mert fölmutattam a Németországban szerzett érettségi
bizonyítványomat,
megkaptam az önkéntesi karpaszományt és
a szakaszvezető-rangot. A tisztek és a legénység kitűnően bántak velem, elhalmoztak a
szeretetnek minden jelével az ezrednél is, a
harctéren is, alhová októberben kerültem.
Három hónapon át harcoltam magyar bajtársaimmal a Kárpátokban, sajnos, akkor
megbetegedtem és elhoztak Budapestre. Májusban kerültem csak vissza a tettek mezejére és Ifeledhetetlenül nagyszerű harcok után
május- 27-én Szieniavánál megsebesültem.
— Siketnéma leány vizsgája. Érdekes
vizsga folyt le ma délután Jánossy Gyula tanfelügyelő elnöklete és Ádám Sándor né igazgatónő vezetése mellett a II. kerületi állami
polgári leányiskolában. Karg Mariska, -szegedi uri'leány, ki teljesen siketen született és
a szegedi siketnéma-intézetben tanult meg
beszélni, a polgári leányiskola II. osztályának
anyagából vizsgázott. 'Ugy Írásbeli, mint szóbeli vizsgája jól sikerült. Legelőbb a hittanból
vizsgázott. Szépen, értelmesen felelt a világ
teremtéséről, a v'zözönről és a kafarnaumi
századosról. A magyar nyelvből a főnévképzésről és az összetett mondatokról kellett beszélnie. Látható nagv nehézséget okozott nefo
a német nyelv, de megbirkózott vele, fordított
németről magyarra, majd elmondta a test részeit. Szépen oldotta meg a feladott gyakorlati példát a számtanból, tanúságot téve, hogy
nemcsak gépiesen tanulta meg a z anyagot,
hanem mélyen is tud gondolkozni. A leánykát
Gábor Laio-s siketnéma-intézeti tanár készítette elő a magánvizsgálatra s a fényes eredmény egyúttal a siketnéma-oktatásnak is
nagy sikere.
— Egy rezervista álma. Kétségtelenül
az idei mozitermelés legnagyobb sikerű és
legértékesebb filmje Egy rezervista álma. A
film legfőbb értéke az, hogy nem csinált és
beállított csataképeket állit elénk, hanem különösen ügyes, avatott összeállításban felvételeket a frontról olyan érdekességgel és
gazdagsággal, amilyent alig láttunk. A hábcrus felvételek között is párjukat ritkítják az
olyan képek, amelyek a film tartalmát teszik.
Szemünk előtt zajlanak le a rohamok: gyalogsági harc, tüzénpánbaj, kozákok rohama és
menekülése a felgyújtott falun keresztül. Ennek a filmnek minden -egyes jelenete látványosság és magasan túlemelkedik az aktuális
filmek értékén. A modern háború minden csínjának, binjának valósággal a közepére á'lit.
A lövészároktól a katonatemetésig (minden
van a meglepő fi'lmkolosszusban. A gyönyörű
filmen Auguszta főhercegnő is szerepel. József főherceg a legnagyobb elragadtatás
hangján nyilatkozott a remekműről. Ezt a brilliáns filmet pénteken mutatja be Szegeden az
Uránia-Szinház. Az előadás iránt természetesen igen nagy az érdeklődés.
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Igazgató VAS SÁNDOR.

Telefon nyári 13-96.

Csütörtökön,
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Telefon téli 11-85.

junius hó 16-án

dráma 5 felvonásban.

Nordisk vígjáték 2 felvonásban.

Valamint az uj
kísérő műsor.

szájp adlás
nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
r

Előadások a téli helyiségben 5 és 7,
órakor, a nyári helyiségben 9 órakor

Rendes helyárak!
Rossz idő esetén az esti

8 a r t a Ágoston fogtechnikus

előadás is a téli

m

ségben

SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
TELEFON 1346.
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Szeged, 1915. junius 17.

A miniszter leirata a városi
tisztviselők fizetésrendezéséről.
(Saját tudósítónktól.) Szombati számunkban megírtuk, hogy a belügyminiszter nem
hagyta jóvá a közgyűlésnek azt a határozatát,
amellyel a városi tisztviselők fizetését rendezte. Szerdán érkezett meg a miniszter erre vonatkozó leirata, melynek fontosabb részeit itt
közöljük:
A város közönsége határozatának azokat
a rendelkezéseit, amelyekkel az 1912. LlVIII.
t.-c. hatálya alá tartozó állások átszervezése,
fizetési osztályokba csoportosítása, valamint
a törvény által megállapítottnál kedvezőbb illetmény és előléptetési' viszonyok kérdésében
határozott, a felebbezések folytán, de hivatalból is felülvizsgálva jelen alakjukban jóváhugyhatóknak
nem találtam.
A határozat ugyanis a szervezési szabályrendelet módosításával, Így tehát a jövőre kiható érvénnyel az állások illetményeinek
megállapítása, a negyedik és ötödik fizetésifokozat rendszeresitése, állásoknak a magasabb fizetési asztályban való szervezése stb.
által oly mértékben szaporítja a városnak e
címen felmerülő kiadásait, hogy a rendezés a
90.000 korona államsegélyen s a rendelkezésre álló 45.000 koronát felül további 112.500
koronát venne igénybe.
A jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetlen
a takarékosságnak a lehetőség legszélsőbb
határáig való érvényesítése a város háztartási érdeke által is parancsolt hazafias kötelesség.
Felhívom ehhez képest a város közönségét, hogy a szabadon levő szervezeti és illetményk-érdéseket az erre alkalmas időpontban
s a kellő takarékoskodás szem előtt tartásával tegye ujabb határozathozatal tárgyává és
amellett vegye különösen figyelmébe a következőket :
A 232. §-ban felvett fizetési és létszámtáblázat az állásoknak osztályokba sorozása
szempontjából nagy egészében- helyes. Mindössze a 9. fizetési osztályba felvett gazdasági
ellenőri állást kell ebből az osztályból elhagyni s mint városgazdát a XI. fizetési osztályban
szervezni.
A vágóhidi felügyelőt ellenben vágóhídi
igazgató néven a IX. osztályba kell felvenni,
az esetben, ha az illető mint állatorvos az állategészségügyi közigazgatás ellátásában közreműködik. Általában az állategészségügyi
szolgálat ellátását gondoskodása tárgyává
kell tenni, mert nem tartom valószinünek, azt,
hogy a város közönsége hatósága területén
ezt a szolgálatot a X. fizetési osztályba felvett
egyetlen II. osztályú állatorvos elláthatná.
Az alkalmazottak létszámának megállapitása szempontjából a táblázat ellen több észrevételem 1 van. A határozatban közigazgatási
szükségesség szempontjából nincs indokolva,
takarékosság szempontjából pedig erősen kifogás alá -esik, hogy a VIII. fizetési osztálybannégy első osztályú kapitányi állás tartatnék
fenn s a IX. fizetési osztályú illetményekkel
csak egy Il-od osztályú rendőrkapitány volna. Ugyanigy indokolatlan hat első -osztályú
mérnöki és három főszáímvevőhelyettesi állás rendszeresitése, mikor egy kev-ésbbé költséges Il-od fizetési osztály szerint dotált szám
vevő állás egyáltalában nincs szervezve.
A közgyám állása a IX. fizetési osztályban csak abban az esetben maradhat meg,
ha vele árvaszéki ülnöki teendők vannak szervezetileg egybekötve.
A X. fizetési osztályba tartozó rendőrtiszti állás a rendőrlegénységi csapat
parancsnok számára van beállítva; nyolc ilyen
rendőrtiszti állás rendszeresítése tehát
feleslegesnek mutatkozik.
A régi rendőrbiztosok
állása a XI. fizetési osztályban rendőrbiztos
elnevezéssel találhat helyet.
Gépész, építészeti felügyelő, utibiztos,

