
Szeged, 1915. november 23. MLMAGYARORSZAÖ ? 
Csőkkennek a város 

jövedelmei. 
(Saját tudósítónktól.) A javadalmi bi-

zottság Balogh Károly pénzügyi tanácsos 
elnaklésévöl hétfőn -délután -tartotta rendes 
havi ülését. A pénzügyi tanácsos az ülésen 
bemutatta a javadalmi -ágak októberi összes 
jövedelmeiről szóló összehasonlító kimuta-
tást, amelytík-nek adatai nem éppen: olyanok, 
ho-gy azokból a város jövedelmeit illetőleg 
valami túlságos biztatást -olvashatnánk ki 
vagy vérmes remény-eket táplálhatnánk. Az 
összehason-liió kimutatás szerint az 1915. 
októberében -befolyt jövedelem harmincnégy-
ezer koronával kevesebb a m-ult év október-
iben -elért eredménynél. Különösen nagy csök 
kenés -mutatkozik az állami bo-r- és húsfo-
gyasztás! adónál, ahol 12.500 ko-ro-nát tesz 
ki ez a csökkenés, azonkívül a kövezet és 
hidvámdijakná-L E két utóbbi tétel arra en-
ged következtetni, ho-gy az élelmiszerbeho-
zatal nagyon jelentékenyen redukálódott. 

Vágóhídi dijban 8000 .korona a csökke-
nés, ami a szalámigyártásban beállott pan-
gás -miatt következett be. E csökkenésekkel 
szem-ben csak kevés olyan tételt találunk, a 
-melyeknél emelkedést ál lapíthatunk meg. 
Ezek közé -tartoznak -a vízhasználati dijak. 
Ennék emelkedése -azzal magyarázható, 
h-ogy az adóhivatal a kint-Ievő hátralékokat 
most erélyesebben -szorgalmazza, ami ma-
gyarul annyit jelen-t, hogy most több -a. vég-
rehajtás. 

A harmincnégy-ezer koronás csökkenés 
azonban -nem teljes -összegében terheli a 
várost. Ebből tizennégyezer korona a pénz-
ügyi kormányt -terheli -s -húszezer korona jut 
a város- pénztárára. 

Az -ülés folyamán Wimmer Fülöp -a -vá-
ros széni-nsége felől érdeklődött. Balogh Ká-
roly válasza szerint va-n a városnak Ígérete, 
h-ogy lesz szene, de ez; még nem. érkezett 
•meg. A polgármes-ter-nek inegigéfrték hogy 
november 19-ikére -megérkezik, de szén -he-
lyett csak a huszonkettedike érkezett meg. 
Wimmer Fülöp figyelmébe ajánlotta a -ható-
ságnak, hogy hajón kisérelj-e meg a 'szén-
szállítást. Ezután a pénzügyi tanácsos 'be-
terjesztette a forgalmi kimutatást. 

iAa összehas-onlitó kimutatás szerint .1914 
októberben be-folyt: állami Ibor- és húsfo-
gyasztás i adóban 5-2630..15, -városi -fogyasztási 
a-dópótlékhan 1)4758.72, városi -fogyasztási il-
letékben 7247.47, köviezetvá-mdij-ba-n .21304.06, 
pujr tjav,a!da Írni dijban 778.38, 111idviá.md Íjban 
7185, helypénzdij-ba-n ,13698.-64, súly- és ür-
mértók-dijban 11-7-6.65, vágóihidi dijban 18297 
-kor. 49 fill., föld- -és vályogdijban 41,19, osol-
nakátkelósi dijban 107.-24, vám-bi-rság dij-ban 
6.70, tápéi róvvám-dijiban 430.10, zál-o-golási 
dijba-n 38.90, rend-bontási dij-ban 10514, szem-
ledíjban 9.40, vízhasználati díjban 5036.73, 
viz,használati behajtási illetékben 7-2.68, vá-
rosi fürdő dij-ban 4473.08 koro-n,a. 

A folyó -év októberében belfolyt: állami 
bor ós Irasfögyaszt-ási adóiban 40080.46, keve-
sebb 12549.6-9 koronával, városi fogyasztási 
adópótlékban 10055.93, kevesebb 4701.79 ko-
ronával, városi fogyasztási illetékben 8016.45, 
több 768.98 koronával, kövezetvám dij-ban 
15552.19, kevesebb 5751 -koronával, partjava-
dalmi dijban 936,18, tölbb 157.80 koronával, 
hidvám-dijban -6184.70, kevesebb 1000.30 ko-
ronával, hely-pénzdíjban 9378.94, kev-esebb 
4319.70, süly- és ürmértókdij-ban 715.85, ke-
vesebb 460.80, vágóhi-di díjban 9879.88, keve-
sebb 8417.61, föld- és vályogdijban 22.78, ke-
vesebb 18.71, esol-naká tikelési dijban 71,61, ke-
vesebb 35.60, vám-birság dijban 14.74, több 
8.02, tápéi rów-ámdijbam 261.36, kevesebb 
168.74, zálog-olási dijba-n 52.97, több 14, rend-
bontási dijban 1-88.78, több 83.64, szemledíj-
ban 6.40, kevesebb 3, vízhasználati dijban 
6245.84, több 1204.7:1, -vízhasználati behajtási 
illetékben 86.02, több 13.34, városi -fürdőd-Íj-
ban 5391, több 917,92 -koronával, 

összesen befolyt 1914. októberében 1-47397 
korona 72 fil-lér, 1915, -októberében pedig 

1-13152 korona 34 fillér, ami 34245 korona 38 
fillérrel kevesebb. 

A j-avadalmi bizottság az összehasonlító 
kimutatást tudomásul vette. A pénzügyi ta-
násocs ezután az ujsze-gedi -Kender és Len-
ipar r.-t.-nak egy ajánlatát mutatta be, a 
-melyiken a gyár évi 200 korona -bért ígér 
partbasználatért. 'A bizottság -nem határo-
zott az ajánlat fölött. Egy-két adminisztratív 
ügy elintéizése ntám az ülés véget -ért, 
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A magyar, német, orosz vörös-
keresztesek tanácskozása 

Stockholmban. 
— Három magyar vöröskeresztes hölgy 

Oroszországba utazott. — 
Stockholm, november 22, Holnap kez-

dődik Stockholmban .a magyar, -német, osz-
trák és -orosz Vöröskereszt-egyesületek iki-
küilöött-ein-ek tanácskozása. 

Az orosz Vörö'síkereszit-egyesüik-t képvi-
seletében mla Arbuszov szenátor -és Marko-
sov Stockholmba érkezett. Velük együtt jött 
-három vöröskeresztes testvér: Jasvilj her-
cegnő, Romanov és Maslenikov asszony, 

hogy -Stockholmból rövidöse-n továbbutaz-
zanak .a magyar és osztrák monarchiába az 
ottani fogolytáborok megszemlésére. 

Stockholm, -november 22. A magyar és 
osizitráik -monarchia képviselői, akik a Vö-
Tösikereszt-egyesüle-teík tanácskozásán -részt-
vesznek, ideérkeztek. -A küldöttség tagjai: 
gróf Apponyi Albert, Farkas -udvari -taná-
csos, bár-ó Spiegelfeld, gróf Stadnicky és 
ár. Epstein. A küldötteket a svéd király teg-
nap fogadta. G-ró'f Hadik, a monarchia stock-
holmi követe .mutatta be őket. -Után-uk fo-
gadta a svéd király a -német küldöttséget: 
dr. Springert, Meier-Graefe tanárt, Von 
Keornent és Petersent. 

Gró-f Apponyi Albert egy intervjuban -el-
mondta a Stockholms Dagblad- n-ak, -hogy a 
monarchiából- három vöröskeresztes- -test-vér •! 
Rosty Ilona, született Forgách grófnő, Mi-
halovich Katica és Revertera Anna grófnő 
Stockholmon á-t Oroszországba utazott, 
hogy ott megszemlélje a hadifogoly telepeket. 
Mindegyik hölgy más és- -más kijelölt -terü-
letet látogat meg. Az egyik az európai -Orosiz 
-országot, a Kaukázust és Tinríkes-z-tánt, ,a -má-
sik nyugati Oroszországot egészen a Baj-
ikál-tóig, a harmadik -pedig Szibériának -a 
Bajíkál-tótól :a Csendes-óceánig t-erj-e-dő -ré-
szét látogatja -meg. Uitjükon a -dán Vöröske-
reszt-egyesület önkéntes. jelentkezői kisérik 
őket. Ha Pét-ervár.ra érkeznek, ott az egész 
útra vezetőül -egy -orosz katonatisztet oszta-
nak be -mindegyikhez. 

Arra -a kérdésre, hogy Magyar-országon 
és Ausztriában milyen- híreik voltak ed-di-g az 
Oroszországban levő hadifoglyokról, gróf 
Apponyi Albert igy felelt: 

— Teljesen m-eg vagyunk győződ-ve ró-
la, hogy ugy az orosz Vöröskereszt vezető-
ségét Széntpétervárott, valamint .a négyes-
szöveitséjg (minden Vöröskereszt-elgyesületé-
nek vezetőségét a 'lég-jobb szándék hatja át, 
ho-gy amennyire cs-aik emberileg lehetséges, 
gondoskodjanak a hadifoglyokról. 

— Oroszországban n-agyon- nehéz a 
helyzet, mert a hadifogoly táborok óriási, 
szinte elképzelhetetlen -távolságban v-an-niak 
a birodalom fővárosáltól. 

Gróf Apponyi Albert szerint a konferen-
cia néhány napiig fog tartani, de a tanács-

kozás teljesen bizalmas lesz, mert olyan 
dolgok kerülnek tárgyalás alá, amelyeket 
nem szántak a nyilvánosság elé. A tanács-
kozásnak nincs más célja, mint hogy a ta-
nácskozó államok egységes terv szerint se-
gítsenek a hadifogoly katonákon. 

Harc a tengeren. 
Pár is, nov-ember 22. Marseitiéből- -táv-

iratozzák a Temps-n-ak: A -Mossuí po-stagő-
zös, amely Szaloni-kit és Máltát érintette, 
-Pyreüsbó-l ideérkezett s -magával hozta azo-
kat a -tiszteket és matrózokat, akik a Sir 
Richárd Awdry, Californian és Lumina an-
gol gőzösökről megmenekülitek;, amelyeiket 
az Aegei tengeren ellenséges torpedónaszád 
elsülyesztett. A tiszteket és- a legénységet 
Angliába f-o-gják szállitan-i. 

Ropenhága, november 22. A st.-nazai-ri 
Calvado-s n-e-vü hajót ismeretlen nemzetiségű 
tengeralattjáró hajó elsülyesztette. A hajón 
nyolcszáz katona volt, aki tizenöt hónapi 
szolgálat után most igyekezett viss-za Fran-
ciaországba. Csak ötvenhárom ember mene-
kült meg. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, november 22. iH-ivata-

ilos-a-n jelentik: A Dardanella-fronton tüzér-
ségi párbaj. 

A Sed il Bahr-fronton heves bo-m-baharc. 
A -többi arcvonalon, őrjáratok csatározásától 
eltekintve, semmi sem történt. (M. T. I.) 

Montenegrói hivatalos jelentés. 
Cetinje, -n-ovember 22. 'Hivatalosan je-

lentik: E hó 17-én és 18-án- az ellenség ha-
tástalanul il-őtte áldásainkat valamennyi fron-
tom. A ros-sz időjárás akadályozta a gya-
logsági tevékenységet. (M. T. I.) 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
SZÍNHÁZI MŰSOR: 

KEDD: A fronton harcoló -katonák ka-
rácsonyi ajándékára: Varázs keringő, operett 
(páratlan). 

-SZERDA: Consta-ntin a-blbé, vigjátlék, 
(páros). 

CSÜTÖRTÖK: A csúnya -férfi, vígjáték, 
bemutató (páratlan), 

PÉNTEK: A -csúnyái férfi, vígjáték, 
(páros). 

SZOMBAT: Legéhybucsu, -operett, be-
mutató (páratlan). 

VASÁRNAP -délután: féT-helyárakkal, 
Korzó szépie, énekes bohózat. 

VASÁRNAP este: Legény-búcsú, operett 
bérletszünetben. 

Színházi hírek. Az énekes személyzet 
körében beállott betegségek miatt a keddire 
hirdetet Va-rázskierin-gió jótékony-célú -előadá-
sa elmarad; helyette -szilire kerül a Jó éjt 
Muki ci-niíi pomp-ás bohózat. -Az előadás a 
változás miatt nem a jótékony -célt fögja 
szolgálni. A katonák karácsonyára szánt jó-
tékony előadás a jö-vő héten fog megtartatni. 
— V-asárnap délután a Korzó szépe énekes 
bohózat -kerül színre. 
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A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81, 


