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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged város javadalmai. 
— A mult éu üzleti eredménye. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged város java-
dalmi bizottsága csütörtökön számúit be az 
elmúlt esztendő üzleti eredményéről és el-
számolt a fogyasztási adó természetű jöve-
delmekről. Meg kell állapitani, hogy a vá-
rosi javadalmak körül a kezelés oly prak-
tikus, hogy az üzleti eredmény fényes. Ér-
deme ez Balogh Károly pénzügyi tanácsos-
nak, aki a javadalmi hivatalt páratlan szak-
értelemmel vezeti és annak a pontosságnak, 
ami a javadalmi hivatalban uralkodik. 

Szeged város javadalmai az 1910. évben 
emelkedtek az 1909. évi javadalmakhoz ké-
pest. Ennek az emelkedésnek annál nagyobb 
az értéke, mert az elmúlt évben sertésvész 
pusztított, két országos vásár elmaradt, a 
heti vásárok állandóan zárlat alatt voltak, 
rossz volt a gyümölcstermés is s általában 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok uralkodtak 
1910-ben. 

A javadalmi bizottság mai üléseben Balogh 

Károly tanácsos elnökölt, a jegyzőkönyvet 

Bárkányi Zoltán dr, osztályjegyző vezette. 

Jelenvoltak még: Turóczy Mihály dr, főügyész, 

Fajka János főszámvevő, Kertész Ferenc java-

dalmi ügyvezető, továbbá Csonka Ferenc, Gál 

Kálmán, Kiss Gyula, Mayer Áron, Obláth Lipót 

és Sáry% János javadalmi bizottsági tagok. 

Balogh Károly elnök bemutatván főbb voná-

sokban a város javadalmának mult évi üzleti 

eredményét, jelentette, hogy a fogyasztási adó 

természetű jövedelmeken kivül a különböző 

javadalmi ágak is tetemes emelkedést mutat-

nak s az 1909. évi eredményhez viszonyítva, a 

városi pénztár javára mintegy hetvennyolcezer 

koronával kedvezőbbek. 

A lényeges bevételi többletek a következők: 

A vágóhidnál 40,000 K 

Kövezetvámból 30,000 „ 

Vízdíjból 10,000 „ 

Városi fürdő 11,000 „ 

A leglényegesebb csökkenés — mintegy 

30,000 korona — a legelődijak jövedelménél mu-

tatkozik, ami az állat-állomány hiányának a fo-

lyománya. 

A piacnak föntebb vázolt kedvezőtlen viszo-

nyai dacára a piaci helypénz kétezer koronával 

emelkedett. Viszont a vágóhídi dijak szembe-

ötlő emelkedése a jégeladásból eredt. 

Az összes bevétel az 1910. évről 1.933,311 

korona 76 fillér, az 1909. évben csak 1.868,953 

korona 31 fillér. A boritaladó az 1910. évben 

522,307 korona 07 fillért, a husfogyasztási adó 

176,096 koronát, a kezelési költség 8000 koro-

nát tett ki, ami 706,403 korona 27 fillérnek 

felel meg. Az állami megváltás összege 523,000 

korona, tehát az ezen felül jelentkező 174,403 

korona 27 fillér ezekből a javadalmakból tiszta 

haszonkép jelentkezik az állam részére. 

A javadalmi bizottság örömmel vette tudo-

másul a fényes üzleti eredményt s javaslatba 

hozta a város tanácsának, hogy a tiszta jövede-

lem két százalékát a szervezetben biztosított 

módon utalja ki a javadalmi ügyvezető részére. 

Ugyancsak a fényes üzleti eredményre való 

tekintettel azt javasolja a javadalmi bizottság 

a város tanácsának, irjon föl a pénzügyminisz-

terhez, hogy a javadalmi tisztviselők részére 

már engedélyezett és ki is osztott ötezer koro-

nán felül engedélyezzen még kétezer korona 

jutalmat. 

A javadalmi bizottság mai megállapításait leg-

közelebb a város tanácsa, azután a közgyűlés 

tárgyalja. 

x A t a n á c s ö l ése . Szeged város tanácsa e 

heti második rendes ülését pénteken délelőtt 

tart ja meg, Lázár György dr, polgármester 

elnöklésóvel. 

KÖZOKTATÁS 
+ Pá l y á z a t tan i tó i á l l á sok ra . A sze-

ged-városi községi iskolaszék tegnap dél-
után Faragó Ödön dr elnöklésévei tartott 
ülésében elhatározta, hogy az üresedósben 
levő négy tanitói és két tanitónöi állásra 
pályázatot hirdet. Az iskolaszék inegbizta 
az elnököt a pályázat meghirdetésével és a 
határidő megállapításával. A tanitókat s a 
tanítónőket az iskolaszék fogja megválasz-
tani. Az állásokat azért töltik be ilyen 
gyorsan, mert a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nem engedi meg a további helyet-
tesítéseket. 

UráA magyar 
tudományos 

KÖIIQV- (ffl)-Éa IMi - i ia lÉ . 
Péntek, január hó 13-án, szombat, 14-én és 

vasárnap 15-én: 

1. Berlin, látványos. 
2. Aviatikus, humoros. 
3. Grófnő tragédiája, dráma. 
4. Hollandi képek, látványos. 
5. Csak csendesen, humoros. 
6. Szélhámos, dráma. 
7. Leleményes udvarló, komikus. 
8. Rőt ember szerelme, nagyhatású dráma. 

KeiÉefB esIb liét és Kilenc űrshar. Ai Uránia leleíonsiáma 872. 

TÖRVÉNYKEZÉS 
Sikkasztással vádolt századosné. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi királyi tör-

vényszék előtt Kuthy Lajosné, nyugalmazott 

százados felesége állott csütörtökön sikkasztás 

vádja miatt. Kuthynó a Szegeden több ízben 

megalakult, de később végleg megszűnt közös 

konyha mint szövetkezet felügyelőnőie volt, de 

az élelmiszerek vásárlására kapott pénzt a vád-

irat szerint hűtlenül kezelte. A szövetkezet 

elnöke Gajáry Béla dr volt, aki Kuthynénak 

adta át a konyhapénzeket elszámolás végett. 

Kuthyné azonban sohasem számolt el, hanem 

amikor ismételten ujabb konyhapénzekért for-

dult Gajáry elnökhöz, azzal állt elő, hogy a 

kapott összegből nem tudott kijönni. 

Tanuként három szegedi kereskedőt hallga-

tot t ki a bíróság : Danner János ós Katona 

Lajos füszerkereskedőket és Bleier Izidor mé-

szárost. Ezek elmondták, hogy Kuthynó utóbb 

mindig hitelbe vásárolt tőlük. Hatszázötven-

nyolc korona tün t el ilymódon, mint azt a 

közöskonyha vezetősége megállapította. A 

följelentésben szeropelt még az is, hogy 

Kuthyné vádjára a szövetkezet több szakács-

nét bocsátott el és jelentett föl a konyhapén-

zek eltűnése miatt. 

Ezzel szemben Kuthyné a tárgyaláson min-

dent tagadott és hivatkozott két 46-ik gyalog-

ezredben tiszti szakácsra is, akik a közös-

konyhában foglalatoskodtak s akik előtt 

Kuthyné több izben panaszkodott, hogy a 

szövetkezettől kapott konykapénzekböl nem 

tud kijönni. A bíróság (egyes vallomások alap-

ján megállapította, hogy Kuthyné a naponta 

kapott negyvenhat koronáért megfelelő értékű 

élelmiszert szolgáltatott be a közöskonyhának. 

Az, hogy a kapott pénzekkel Kuthyné mit csi-

nál t , más lapra tartozik — vélekedett a bíró-

ság. Ennek alapján Kuthynót a vád alól föl-

mentette. 

§ A r e n d ő r . Szabadkán Milánkovics Félix 
rendőr az utcán igazolásra szólitotta föl Já-
tyics Andort, aki egy növel ment. Minthogy 
Játyicsnál történetesen semmiféle okirat nem 
volt, a rendőr bevitte az őrszobába. Játyics 
erélyesen ti l takozott a fogvatartás ellen, miro 
a rendőr megütötte. A szabadkai törvényszék 
Milánkovics rendőrt hivatalos hatalommal való 

visszaélés miatt husz korona pénzbüntetésre 
Ítélte, a szegedi tábla büntetőtanácsa azonban 
ma délelőtt az Ítélet végrehajtását a rendőr 
feddhetlen előéletére való tekintettel felfüg-
gesztette. 

§ K ö z o k i r a t h a m i s i t á s . Glisun Simojkó és 

a felesége, Tomnelyko Száva és Nagy Imre 

közokirathamisitás vádja miatt ál lottak csü-

törtökön a szegedi Ítélőtábla előtt. Glisun 

Simojkó nagyobb összeggel tartozott a Zsig-

mond-testvérek szegedi kereskedő-cégnek, de a 

tartozását nem akarta kifizetni. Mikor a cég 

kielégítési végrehajtást akart vezetni Glisun 

Simojkó ellen, annak ingatlan vagyona már 

Tomnelyko és Nagy Imre nevére volt átruházva. 

A Zsigmond-testvérek cég csalás miatt vala-

mennyit följelentette a szegedi törvényszéken 

s a biróság Glisun Simojkót és a feleségét 

közokirathamisitás miatt egyenkint hat hónapi 

fogházra, Tomnelykót és Nagy Imrét pedig 

ugyancsak közokirathamlsitásért egyenkint 

egy hónapi fogházra ítélte. Fölebbezós folytán 

a szegedi királyi ítélőtábla elé került az ügy, 

amelylyel ma foglalkozott a büntetőtanács. A 

vádlottakat Fényes Béla dr védte, aki sok 

enyhitő körülményt igazolt a büntetőtanács 

előtt. A büntetőtanács ennek alapján megvál-

toztatta az elsőbiróság Ítéletét és Glisun 

Simojkó büntetését egy hónapi, a feleségét 

tizennégy napi, a másik két vádlottét pedig 

fejenkint három heti fogházra szállította le a 

biróság. 

§ A s z o m s z é d o k . Régi haragosai egymás-
nak Ridarcs Miklós és Vass Lajos szegedi 
alsótanyai gazdálkodók. Tőszomszédságban lak-
nak, de nem múlik el nap, hogy össze ne 
voszszenek. A mult év március huszonnyolcadi-
kán Vass Lajos leánya kötődésből Ridarcs 
földjén ment keresztül, ami Ridarcsot annyira 
fölboszantotta, hogy revolverrel támadt a 
leányra, Észrevette ezt Vass Lajosné és a 
leánya védelmére sietett. Bottal akkora ütést 
mért Ridarcsra, hogy annak balkarja eltört. 
Ridarcs följelentést tett a szegedi királyi tör-
vényszéken Vassné ellen súlyos testisértós 
miatt. Csütörtökön tárgyalta az ügyet a tör-
vényszék büntetőtanácsa. A tanuk Vassné mel-
lett vallottak, még pedig olyképen, hogy ő a 
leánya védelmezése közben ütöt t Ridarcsra. 
Kiderült az is, hogy Ridarcs sokkal veszedel-
mesebb szomszéd, mint a Vass familia. Csak-
nem mindennap revolverből átlövöldöz Vass-ék 
portájára. A biróság bizonyítottnak vette, hogy 
Vassné jogos védelemből követte el a cselek-
ményt s ennek alapján fölmentő Ítéletet hozott. 

és K i lég-
ii! öeszer-
lési forrása: 

J U T K O V I C S G É Z A 
la- és szénlelepe, Kossuth Lajos-sugórut 41. szám. 
Telefon 686. : (a rókusi templommal szemben.) : Telefon 686 

HA tüzelö-anyagját 
o l c s ó n a k a r j a be-

ugy forduljon szerezni , 

Zsigmond 
fakereskedőhöz, Kossuth Lajos-

sugá ru t 37. száin a lat t , ahol 

mindenkor elsőrendű t ű z i f á t , 

szenet cs kokszot vásárolhat. 

Telefon 916 Telefon 916 


