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A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál'á-
sa 31.1, a legalacsonyabb 15.6 C. A harometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.7, este 758.2 mm. A levegő páratar-
talma reggel 82, délben 38 százalék A szél 
iránya északkeleti, erőssége 1—3. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időióslat: Nyugatra forduló szél. 
nyugaton felhősödés, zivatarok, esők. _ A 
hőmérséklet ugyancsak nyugat felől kis«é 
sülyed. 
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Feltör cipőK szandálok, bocskorok, 
niiárt cipők H m olcsón. — Egyes pár cipők féláron. 
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9 hónap után 
szombaton Szegedre érkezett 

a városi költségvetés miniszteri 
jóváhagyása 

A beJögym'n*szter 68 százalékra emelte fel a pófadót 
Jelentős változtatások ugy a kiadást, mint a bevételi tételeknél 

Uj fejezet a költségvetésben: 4 4 0 0 pengő légvédelmi kiadásokra 

| Az 1934. évi költségvetéshez képest a kiadá-

1 sok az' idén 45^.529 pengővel, a bevételek pedig 

273.996 pengővel csökkentek, igy a költségvetési 

hiány 155.000 pengővel redukálódott. 1934-ben 

68 százalékos volt a pótadó és éppen a másfél-

százezer pengőt kitevő hiány csökkenésére való 

tekintettel, erre az évre 63 százalékban állapította 

meg a közgyűlés a pótadó kulcsát. A kiadások 

500pengőt kap 
baleset biztosításban díjtalanul 

m i n d e n v e v ő 
aki legalább 100 pengő értékben 

vásárol cégünknél 

flsztaiciiHlutofcsarnoHa 
S z e g e d , D u g o n i c s tér 11. T e l e f o n 1 * 28. 

(A Délmagyarország munka társától.) Féleszten-
dős késéssel végre szombaton a belügyminiszté-
riumból leküldték Szegedre a város idei költ-
ségvetést, amelyet még a mult év októberében 

terjesztettek fel jóváhagyás végett. A belügy-
miniszter többféle jelentősebb módosítást eszkö-
zölt a költségvetésen. A leglényegesebb módosítás 
az, hogy a pótadó kulcsát, amelyet a közgyű-
lés eredetileg 63 százalékban kivánt megállapí-

tani, a miniszter 

68 százalékra emelte fel. 

A kereseti adó kuWát változatlanul 5 százalékban 
szabta meg a miniszter az 1935. évre is. 

Az idei költségvetésben a város 
6,796.231 pengő kiadással szemben 
5,884.153 pengő bevételt irányzott elő. 

912.078 pengő hiány mutatkozott, amely-
nek fedezésére 63 százalékos pótadó és 5 száza-
lékos kereseti adó kivetését határozta el annak-
idején a közgyűlés. 

veink fönntartásával maradtunk itt, mint futó-
vendégek 

— Mindig azt éreztük, hogy utoljáira fizetünk 
házbért s a kővetkező negyedben már máshol 
ütjük fel a sátorfánkat. 

— Ez a tervünk évről-évre halasztódott. Előbb 
a lakásínség miatt Később az „infláció" és „de-
fláció" miatt. Majd egyéb Ínségek miatt. Szeren-
csére minket nem „építettek le". Az uram napon-
ta kilenc órát dolgozott a bankban, sőt — jó kö-
rülmények kőzött — túlórázott is. Én is dolgoz-
tam, amit tudtam. Kalapokat, lámpaerrnyőket ké-
szítettem, zekéket hímeztem. De igy se futotta a 
költözködésre. Elhatároztuk, hogy még jobban 
összehuzózkodunk. Mit mosolyogsz, szivem V Min-
dig, mindenkinek lehet még jobban takarékoskod-
ni. Nézd, például az uram cigarettázott. Husz ci-
Kaj-ettát szivott el egy nap. Rosszat tett a szivé-
nek is. Lemondott róla. Ez nem jelentéktelen ösz-
szeg. Minek a feketekávé? Minek fölvonón járni 
3 2 egyleti fogorvoshoz, aki a negyedik emeleten 
lakik? Minek két villanykörtét égetni egyszerre, 
f divat után futni, kakupénzt fizetni, ha tiz elölt 
' s bazaérhetünkg Ezer és ezer ilve^ aprósáff. Kis 
dolgok — elismerem —, de akik boldogulnak, ilyen 
semmiségekkel szerzik vagyonukat. 

— Számitásunk be is vált. Tiz év alatt ösz-
szelouporgattunk va?amicske pénzt Siajnos, ak-
kor is közbejött valami. Általában mindig „köz-
bejön" valami. Két évvel ezelőtt meghalt szegény 
ipara. Tavaly engem kellett operálni gennyes vak-
bélgyulladás' miatt A költözködés ősztől télre to-
lódott, téíről tavaszra. Nváron meg az uramtól 
'optak el hetvennégy pengőt az uszodában 

— Most végre megvalósítottuk tervünket. Uj 
lakásba költözködtünk Gyönyörű lakás. Olyan, 
amint elképzeltük. Napos, világos, barátságos, 
uccai. a budai hegyekre néz s délnek fekszik, dél-
nek. Nagy ablakokkal. Akkora ablakai vannak. 

mint az ajtók. Már reggel zuhog rajtuk a verő-
fény s mi estig lubickolhatunk benne. Eleinte en-
ni se tudtunk, annyira örültünk neki, csak sza-
ladgáltunk ide-oda a két szobában, mint két bo-
lond. 

— Hetekig takarítottam, rendezkedtem. Ilyen 
költözködések után mindig akad egy kép, melyet 
föl kell lógatni, egy rongyos függöny, melyet még 
össze kell aggatni. Múltkor délben aztán elkészül-
tem. Egyedül gyönyörködtem a tiszta, szép la-
kásban. Odaálltam a tükör elé. Eddig bele se 
pillantottan, hiszen csak sürögtem-forogtam, nya-
kig a piszokban. Most néztem meg magam először. 
Megijedtem. Jaj, de. ráncos voltam, jaj, de csú-
nya. Mennyi ősz hajszálam van. Nem csoda, szi-
vem. Áprilisban már harmincnyolc "feszek. 

— Amikor óbba a sötét lyukba kerültem, hu-
szonhatéves voltam. Tizenkét évig tartott, amig 
ide érkeztem. 

— Otí uem igen nézegethettem magam a tü-
körben. Időm se volt sok. 

— Itt se igen nézegetem magam majd. Nem 
lesz hozzá kedvem. Túlságosan világos van. Túl-
ságosan ragvog a tükör. Próbáltam áttenni ebbr-
abba a sarokba. De az se használt. Csupa ránc 
a szemem alja. Megöregedtem. Te, akkor délben 
ugy elszomorodtam. Visszavágyakoztam a régi 
lakásba. Lásd. milyen az ember? Még a szeren-
cséjének se tud egészen örülni. 

— Az ebédné? elmeséltem ezt az uramnak 
..Ilin., fiam", szólt mosolyogva, „semmi se fe-
nékig tejföl". Rámnézett tűnődve és nagy szere-
tettel. Erre én elkacagtam magam. Szokásom 
szerint igy feleltem neki: „Nincsen rózsa tövis 
nélkül." 

— Mert mi, kérlek, mindig ilyen bölcs sza-
márságokkal szórakoztatjuk egymást 

— Ebben — mint említettem'— felülmúlhatat-
lanok vagvunk... 

csökkenése azért következett be, mert a város 

a rendőrségi hozzájárulás összegét 106.000 pen-
gővet kisebh összegben irányozta elő 193 5-re és 

az altisztek mellékjárandóságait' lö. "Ue a költség-

előirányzatból. 

A belügyminiszter most a költségvetéshez mel-

lékelt leiratában arról értesítette a várost, hogy 

a városi tisztviselők és alkalma, 
zottak mellékillctményeit 

a közgyűlés által megállapított összegekben érin-

tetlenül meghagyta. Erre vonatkozólag azonban 

a következőket mondja a miniszter leirata: 

— Meg kell jegyeznem, hogy ugy a pótillet-

mény, mint a külön munkaátalány az alkalma-

zottak egyikénél sem haladhatja meg az ugyan-

olyan állást betöltő alkalmazottak által az 1931 

szeptember T-ét megelőzően élvezett pótilletmény-

nek, illetve külön munkaátalánynak 50 százaié* 

kát. Ezúttal is kifogásolnom kell, hogy a lét-

számfe'etti alkalmazottak száma még mindig ma-

gas, ezért felhívom a várost, intézked jek aziránt, 

hogy a létszámfeletli minőségben való alkalmaz-

tatások fokozatosan és mielőbb megszüntessenek. 

Észrevétel tárgyává teszi leiratában a minisz-

ter azt is, hogy a pénzintézetekkel szemben fenn-

álló tartozások törlesztéséről a város nem kielégitő 

módon gondoskodott az utóbbi időben. 

A költségvetés realitása érdekében a minisz-
ter több változtatást eszközölt. 

A jelentősebb változtatások 

a következők: 
A nyugdijalap kiadásaihoz való hozzájárulás 

cimén előirányzott összegből 36.383 pengőt tö-

rölt a miniszter, mert, az indokolás szerint, az 
érvénylten lévő nyugdijszafoályrendelettel megálla-Eitott; nyugdíjjárulékok számításba vétele tnel-

itt, a város hozzájárulása 36.383 pengővel keve-

sebbet tesz ki. 

Törölte a miniszter a költségvetésből 

egy tanácsnoki állás 

illetményeire előirányzott 6101 pengőt, mert a 

leirat szerint ezen állás rendszeresítése még nincs 
kormányhatóságilag jóváhagyva. 

A népiskolai épületeit fe:itartására, berendezés-

pótlásra többletként beállított 5825 |>engőt szin-

tén nem hagyta meg a miniszter. Nem engedé-

lyezte továbbá 

a zenedében egy u j zongora 

beszerzését. Ezen a címen előirányzott 2000 pen-
gőt törölte a költségvetésből a miniszter azzal, 

hogy a zongora beszerzése későbbi esztendőkre 

elhalasztható. 

A közművelődési egyesülelek és intézetek segc-

Delvárosl Mozi Vasárnap és hétfen 
Hugó Viktor remeke 

Nyomorultak 
HARRY BAURRAL. F,ÖB<W ». 
szechenm Mozi Nta ntolj4ra 
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Szivem érted dobog 
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ilöadások folytatólagosak 3, 5, V< 7, V» 9, */« 10. 


