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nemzet egyetemeinek deákságához, akikkel a 
jelen sanyarú viszonyok között az összeköttetés 
lehetséges és egyrészt óvást emeljünk, más-
részt felvilágosítsuk őket azon, ajjmi kulturánkon 
keresztül az egész emberiség kulturája ellen 
irányuló erőszakos támadásról, amellyel kolozs-
vári egyetemünket, a magyar művelődés e régi 
bástyáját el akarják tőlünk szakítani. 

— Saját készítésű szobaberendezések, há-
lók, ebédlők, uriszobák, konyhaberendezé-
sek^ olcsón, készen beszerezhetők Kakuszi 
müasztalosnál, Tisza Lajos-körut, dr. Gróf-
palota. 290 

— A boldog város. Scultéty Sándor fő-
számvevő most állítja össze a város jövő évi 
költségvetését. Munkáját megnehezíti, hogy a 
költségelőirányzatban természetesen csak az 
állandó jellegű bevételek és kiadások szerepel-
hetnek, míg mostanában a város kiadásainak 
hatvan százaléka rendkívüli kiadásokra esik. A 
kiadások ebben az esztendőben is rendkívüli 
módon emelkedtek és biztos, hogy a jövő év-
ben még inkább emelkedni fognak, mert máris 
egy csomó uj tétel fordul elő, aminek a födö-
zésére legalább 3—4 millió szükséges. A mult 
évi kilenc és fél millió kiadással szemben a 
jövő esztendei kiadási előirányzat 12—13 mil-
lió koronát tesz ki. Erre a többletkiadásra fe-
dezetül szolgálnak majd rendkívüli bevétel 
gyanánt a felemelt vigalmi adó, a bor-és sör-
fogyasztási városi adó, szállodai adó, bélyeg-
illetékek és az utazási igazolványokért bevéte-
lezett összegek. A város mérlege, noha a ki-
adások egyre emelkednek, még mindig aktív 
és a városnak tíz milliót kitevő követelése is 
van. Négy millióval az állampénztár, két mil-
lióval a közélelmezési hivatal, egy millióval- a 
hadügyi kincstár, fél millióval a köztisztasági 
alap, hatszázezer koronával a közkórház tarto-
zik a városnak, amelynek még apróbb tételek-
ben két millió kölcsönkövetelése van. 

— A Munbásdalkör dalestélye. A Szegedi 
Általános Munkásdalkör augusztus 2-án a 
Korzó-mozi nyári helyiségében este 18 (6) óra-
kor nagyszabású dalestélyt rendez a következő 
műsorral: 1. a) Juhász Gyula—Schwach V. 
„Jelige", b) Stark Henrik: Munkáshimnusz. 2. 
Kabarészám. 3. a) Hermes: A völgyi rózsa, b) 
Zöld Károly: Bordal. 4. Kabarészám. 5. Diirner 
Gy.: Viharban. 6. Kabarészám. 7. Szentirmai: 
Magyar népdalok. 8. Marseillaise. Férfikarra uj 
átdolgozásban Schwach Imrétől. A dalestélyt 
Schwach Imre karnagy kiváló szakértelemmel 
rendezi. Személyjegy vigalmi adóval 5 korona. 
Jegyek előre válthatók a Vasutas Szövetség tit-
kári irodájában (Munkásotthon), a gondnoknál 
és este a pénztárnál. Kedvezőtlen idő esetén a 
dalestélyt augusztus 9-én tartják meg. 

— 16 korona egy kiló cukor. Még mindig 
nagy a hiány férfi és női cipőkben, vászonban, 
sifonban, úgyszintén csokoládéban és cukor-
ban. E szükségleti cikkekre a város ajánlatot 
kapott egy külföldi kereskedőtől, akitől Balogh 
Károly tanacsnok tájékoztatást kért az árakra 
vonatkozólag. Ez még nem érkezett meg, de 
kilátás van arra, hogy miután a csokoládéhoz 
kilónként 50, a cukorhoz kilónként 16 koro-
náért lehet majd hozzájutni, a többi áru ára 
is jóval alacsonyabb lesz a mostaninál. 

— Uj helyzet alakul ki a butorvásárló kö-

zönség körében Juhász József és Társa asz-

talos-mesterek meglepő olcsó árainak hatása 
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— A városi alkaímazettak fizetiísrende-
zéséneb tervezete. Bárdos Béla tb. főjegyző 
elkészítette a fizetésrendezés tervezetét. A fize-
tések a következők lennének: Tisztviselők: 
A VI. fizetési osztályban 1. fokon 17000 K, 
2. fokon 15500 K,' 3. fokon 14500 K. Lakbér 
4200 K. A VII. fizetési osztályban 1. fokon 
12500 K, 2. fokon 11500 K, 3. fokon 10500 K. 
Lakbér 3500 K. A VIII. fizetési osztályban 1. 
fokon 10000 K, 2. fokon 9500 K, 3. fokon 
9000 K. Lakbér 2700 K. A IX. fizetési osztály-
ban 1. fokon 8500 K, 2. fokon 8000 K, 3. fo-
kon 7500 K. Lakbér 2200 K. A X. fizetési osz-
tályban 1. fokon 6800 K, 2. fokon 6400 K. 3. 
fokon 6000 K. Lakbér 1700 K. A XI. fizetési 
osztályon és fizetési osztályon kívüliek 1. fokon 
5600 K, 2. fokon 5300 K, 3. fokon 5000 K. 
Lakbér 1300 K. Altisztek: I. fizetési osztályon 
4600, 4200 és 4000 K. Lakbér 1000 K. II. fi-
zetési osztályon 4000, 3800 és 3600 K. Lak-
bér 900 K. JII. fizetési osztályon 3400, 3200 
és 3000 K. Lakbér 800 K. IV. fizetési osztály-
ban 2800, 2600 és 2400 K. Lakbér 700 K. 
V. fizetési osztályban 2200, 2000 és 1800 K. 
Lakbér 600 K. Napidijasok: napi tíz (10) K 
napi dij és 3 évi várakozás után napi tizenkét 
(12) K. Várakozási idő a VI —IX. fizetési osz-
tályokban 3 év, a X—XI. osztályokban 2 év; 
altiszteknél 3 év. A tervezethez a főjegyző az 
alábbi megjegyzéseket fűzi: Az állami háborús 
segély és a havi drágasági segélyek fizetési 
érvénye ezen tervezet ákal nem érintetik, ellen-
ben az alkalmazottak által jelenleg élvezett 
nyugdijba beszámítható városi és személyi pót-
lékok érvénye jelen fizetésrendezés hatályba 
lépése napjától megszűnik, kivévén a terhes 
átalányokat (lótartási, fuvarátalány, tisztogató, 
szerátalány, lábbeli átalány), melyeknek fizetési 
érvénye továbbra is megmarad. Végül pedig 
kimutatja Bárdos főjegyző, hogy tervezete 
mindössze 448.480 korona uj terhet róna a 
városra, amennyiben az uj tervezet szerint az 
alkalmazottak 1 évi illetménye kitesz 3,267.070 
koronát a jelenlegi 2,518.590 koronával szem-
ben. Ez a különbözet is megtérül azonban az 
elbocsátandó ideiglenes alkalmazottak illet-
ményeiből. 

— Ismét megkötözött holttestet fogtak 
ki a Tiszából. A Boszorkányszigettől három 
kilométernyire egy uszó férfihullát fogtak ki 
a halászok a Tiszából. A hulla egy ötven év 
körüli férfiú, akinek őszes és nyírott bajusza 
van. jól táplált, cúgos cipőt viselt és sötétkék 
ruházat volt rajta. A hulla össze volt kötözve, 
éppen ugy, mint hetekkel ezelőtt Antuchin 
Vladimír orosz fogoly hullája, amelyre még 
két tégla is rá volt kötözve. A pénteken ki-
fogott hullát még nem agnoszkálták, de a 
huUaszemle alkalmával megállapítást nyert, 
hogy az áldozatot megfojtották és zsineggel 
kötözték össze. Az előző bűntény tetteseit 
sem fogta el még a rendőrség és az utóbbi-
ban is, amint mondani szokták: nyomoz, de 
vájjon lesz-e eredménye a nyomozásnak és 
ha lesz, olyan lesz-e, mint a meggyilkolt 
orosz fogoly esetében? Egy kis világosság 
nem ártana a sötét bűntényekben. 

— A gyermeknap. A mai napon tartandó 
gyermeknap sikere minden irányban biztosítva 
van. A falragaszokon közölt fényes tárgysoro-
zathoz csatlakozik a Korzó-mozi nyáti helyisé-
gében tartandó előadás, mely délután 5 órakor 
kezdődik és amelyen az Országos Gyermekvédő 
Liga két Sfegedi intézete javára az Ocskay-pár 
és művész írs^Yelőadást rendeznek. A művé-
szek, áthat 3 a n;. emes céltól, teljesen ingyen 
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megrendelésre Ízlésesen rajz vagy minta sze-
rint. Tört aranyat, brilliáns ékszért legmaga-
sabb áron veszek. Gáspár (Orosz) F*renc, 
Kölc«ey-u. 2£ = Nsgy órajavító műhely. 
Bejárat közvetlon Gotlschall hölgíjfodrász mellett.'294 

működnek közre, mely nemeslelküségükért a 
rendező-bizottság hálás köszönetet mond. A 
konfetti sátorban délelőtt 11 órától fél l-ig és 
délután 5—7 Thomée Károly, hangfenomén és 
zongoraművész fog fellépni. 

— Szünőben a vérhasjárvány. Pár hét 
előtt lépett föl a vérhasjárvány, amelynek ter-
jedését az életbeléptetett óvóintézkedésekkel 
meggátolták, sőt a járványt csökkentették is. 
Az utóbbi napokban ujabb megbetegedés nem 
is fordult elő és igy remélhető, hogy a járvány 
rövid időn belül teljesen megszűnik. A tiszta-
ság és a higiénikus életmód azonban nagyon 
kívánatos továbbra is, mert az esős időjárás 
terjeszti az inficiáló baktériumokat. 

— Megnyílik a gyermekpartfürdő. A 
gyermekpartfürdő, augusztus 1-én nyílik meg. 
A felvételre jelentkezők orvosi vizsgalata folyó 
hó 29-én, kedden délután 5 órakor a kerületi 
munkásbiztositó pénztár csecsemőgondozó inté-
zetének rendelőhelyiségében (Tisza Lajos-körut 
91. sz.) lesz. A gyermekpartfürdő vezetősége 
felhívja mindazokat, akik a gyerrnekpartfürdőre 
jelentkeztek,. vagy jelentkezni szándékoznak, 
hogy a jelzett időben hozzátartozójukkal jelen-
jenek meg. Azon gyermekek, akik jelenleg fer-
tőző betegségben szenvednek, vagy akinek a 
családjában jelenleg fertőző beteg van, vagy az 
utolsó 6 héten fertőző betegség előfordult, nem 
vehetők fel a gyermekpartfürdőre. 

— Felhívja a városi adóhivatal a negyed-
évi adófizetőket, hogy adóiveiket (könyvecs-
kéiket) saját érdekükben számfejtés eszközlése 
végett folyó hó 31-éig a városi adóhivatalnál 
nyújtsák be. 

— Petőfi-emlékünnep a Korzó-rnaziban. 
Csütörtökön lesz 70 éve annak, hogy Petőfi, 
a legnagyobb magyar költő eltűnt. Ez'alka-
lomra a Korzó-mozi csütörtöki müvészestjének 
egész programját a Petőfi-kultusznak szenteli. 
Személyzetét kibővítette és olyan programot 
állított össze, mely igazi eseménye lesz Sze-
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B Ä S C H A L B E R T N Á L SZEGED, Kölcsey-utca lO. 
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fi nagyérdemű közönség 
$úm$ figyelmébe! 

Szíves tudomására hozom a nagy-

érdemit közönségnek, hogy mezőgazda-

sági ingatlanok, gépek, magvak, erdők 

és egyéb ingatlanok 

ügynöki irodámat 
Siegeden, Diák Ferenc-
ufea 21. sz<9 IL .emelel 
f. évi augusztus hó 1-én megnyitom. 

, Főtörekvésem oda irányul, hogy a 

nagyérdemű közönség megbízatásának 

lelkiismeretesen és pontosan eleget 

tehessek. 

Szíves pártfogásukat kérve, vagyok 

teljes tisztelettel 2112 

¿azarovifsüiázár 
Megbízatásokat aug. l-ig „ROYAL"-

SZÁLLÓBAN (1. emelet, 14. számú 

ajtó) délután 2—3 óráig fogadok. 


