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Még sem lesz reális a jövő évi költségvetés.
(A Szeged tudósítójától.) Nem régen irl a a számvevőségei, ma már senki sem gondol a
Szeged arról, hogy milyen tervek merüllek fel torony alstt arra, hogy valamilyen módon mégis
a torony a'att a jövö évi költségvetés problé- csak biztosítani kellene a jövő évi költségvetés
májának helyes és reális megoldására. Az el- realitását, elbafározott szándák, hogy marad
múlt évek tapasztalatai ugyanis beigazol Iák, minden továbbra is a régiben, lesz ami lesz,
hogy a régi sablón szerint Összeállított költség- mert ugy még sohasem volt, hogy sehogyan se
vetések alig élik tul megszületésük pillanatát, j lett volna.
mert nélkülözik azt a rugalmas alapot, amely I
Kérdést intéztünk ebben az ügyben Scultity
alkalmassá tenné őket arra, hogy a gazdasági Sindor főszámvevőhöz, aki a következőket
é'et egymást követö változásaihoz alkalmazkod- mondotta:
janak. A kö tségvetési év elejétől a költségvetési
— Addig meg sem kezdjük most már a
év végéig olyan hatalmas eltolódások követköltségvetés
összeálitását, amig a főldbérrevikeztek be, hogy a költségvetés tételei szinte
ziót
végre
nem
hajtja a város tanácsa és amig
nevetségesen öss?ezsugorod ak a megnövekedett számok árnyékában. EJ a tapasztalat buz- a közalkalmazottak ftzelésrendezéséről szóló
dította a jövö évi költségvetés összeéllitásának kormányrendelet meg nem jelenik, mert a földelőkészítésével foglalkozó számvevőséget arra bérjövedelem a legnagyobb bevételi tétel, a
a meggondolásra, hogy a régi sablón mellőzé- tisztviselők fizetése pedig a legnagyobb kiadási
sével valami olyan formát keressen, amely tétel. A költségvetést egyébként a régi módellent tud állni a változásoknak és minden el- szer szerint állítjuk majd össze, a mai árviszotolódáson lul is biztosítani tudja a számvetés nyok alspján, a jövő év folyamán felmerülő
többletkiadásokat pedig továbbra is póthitelekrealitását.
kel fedezzük a többletjövedelmek terhére. PariSzó volt arról, hogy a költségvetés minden
tásos alapra azért nem térhetünk át ebben az
kiadási és bevételi tételét buzopaiitásban állaévben sem, mert nincs meg hozzá meg a törpítják meg, mert hiszen a legfontosabb bevévényes alapunk. Ha a kormány törvényes renteli tétel, a földbérjövedelem már úgyis buza
delettel, vagy törvénnyel egységesen rendezné
valutában folyik be a város pénztárába. A
ezt a kérdést, akkor a város is áttérhetne vabuzavalutás terv ellen azonban elég súlyos
lamilyen paritásos alapra, de amig ilyen értelmű
agumentumok merültek fel. Vannak ugyanis
kormányintézkedés nem történik, úgyis hiábaolyan bevitelek is kiadások, melyek egyáltaláva'ó lenne minden kísérlet.
ban nem helyezhetők buzavalutás alapra, mert
A torony alatt ugyan senki sem győződött
a fennálló törvényes rendelkezések a meghatározott koronaértékben való előirányzást köve- még meg arról, hogy milyen eredménnyel végtelik meg. Ugyanezek a kifogások merültek fel zCdne egy ilyen kísérlet, a polgármester kételaz arany- és a zürichi paritás terve ellen is, kedése azonban átragadt már mindenkire és
az indexrendszer gyakorlati alkalmazását pedig ezért számit mindenki a biztos kudarcra. Igy
természetesen a város jövő évi költségvetése
bizonyos érzelmi motívumok akadályozzák.
A íokféle terv körtánca azután megszédítette sem lesz reális.

Nyolcvan korona elsejétől a Szeged.
Mikor elhatároztuk, hogy augusztus elsejétől
80 korona lesz a Szeged píldányonkinti ára és
1800 korona az előfizetésé, még hat és fél centime-ot adtak Zürichben a koronáért és ma, mikor bejelentjük ezt az emelést, az már voltaképen tul is haladolt dolog, hiszen azóta már teljes két és fél ponttal zuhant le pénzünk, a drágulásnak ujabb lavináját indítva meg ezzel. A
Szeged marad megdrágulása dacára is a város
legolcsóbb lapja, hiszen ötven százalékkal nagyobb terjedelemben jelenik meg, mint a többi
szegedi napilap, de az ára még sem ötven százalékkal magasabb, mint laptársaié. Felesleges
is hosszabban magyarázni, hogy a körülmények
kényszerítenek erre az emelésre és hogy ezzel
a csekély drágulással még nagyon messze maradunk nemcsak attól, hogy jövedelmet hsjtson
a lap — ami különben sohasem volt célunk —,
hanem attól is, hogy mérlegünk aktívvá váljék.
A Szeged nem üzleti vállalkozás és főcéljának
nem anyagi nyereségek elérését lüzte ki, hanem
azt, hogy szolgálja a liberális, demokratikus
Nagymagyarország elérésére folytatott küzdelem
szent ügyét és hisszük, hogy a mostani emelés dacára is minden barátunk és olvasónk továbbra
is támogatni fog ebben.
— A kormányzó gratulált Kemálnak. A
Magyar Távirati Iroda arról értesül, hogy Magyarország kormányzója a lausannei béke aláírása alkalmából meleghangú táviratot intézett
Musztafa Kemál pasáhor. (MTI)
— Hamisítják «z ecetet. A vegykisérleti
állomás az utóbbi időben többször tartott ecetvizsgálatot és azt tapasztalta, hogy sz elárusitásra kerülő ecet erősségi foka a leg'öbb esetben alul marad a . törvényesen megállapított
minimumon. A törvény értelmében a közfogyasztásra szánt ecetnek minimálisan néjy
százalék ecetsavat, az esencnek pedi» tiz százalék ecetsavat kell tartalmaznia. A vegykisérleti állomás figyelmezteti az ecetárusitással foglalkozó kereskedőket, hogy azok ellen, akiknél
a megvizsgált ecet savtartalma nem éri el a
törvényes minimumot, élelmiszerhamisitás cimén
feljelentést tesz az illetékes büntető hatóságoknál.

— Wimmer Fülöp gyászt*. Súlyos csapás
érte Wimmer Fülöpöt, a Szegedi Kenderf mőgyár vezérigazgatóját. Mégha t az öccse : Wimmer Károly, a budapes'i őe/ger-lestvérek cég
r.-t. igazgatója, aki tekintély volt a kenderáru
sza'tmában és akit a főváros kereskedővilágában általAnosan tiszteltek és becsültek koncilians
modora, szervező képessége, nagy agilitása és
jótékonysága mia t. Wimmer Károly is magától
h tt azzá, aki volt, mint a bátyja; a tehe sé^e,
a munkabírása, kifejlett üzleti Cr.éke révén fogla'ta el azokat a pozíciókat, amelyeket a legnagyobb eredmények mellett betöltött. Emberi
erényekben volt cs k gazdag és ezeket a gazdag erényeket mindenki elismerte, aki vele akár
üzle'ileg, akár magánügyben érintkezett. Élethivatása volt a munka és élethivatásának tartotta a jóíkonyság gyakorlását is. Nemcsak
azokat segítette, akik jószivfhez fordultak, de
sokakat azok közül, akikről tudta, hogy a bőség szarujából nem falatoznak. Az ele'crős.
munkabíró ember beteg sem vol , tegnapelő't
rosszullét fogta el és pár órai szenvedés u án
kedden az esti órákban elhunyt. Feleségén, két
leányán és két testvérén kivül mindazok gyászolják, akik a hasznos és épitő munkát é tékelni tudják. M ndössze 58 évet élt és ezt az
időt az egész emberek kiválóságaival és küldetésével töltötte be Pénteken délelőtt temetik a
fővárosban.
'— J a v u l a tej. Amióta olyan horribilis magaslatokra szökött fel a tej ára, a tejhamisitás
örvendetesen cs'ikken, ami u?yan nem nagy
vigasztalás a drágulásba belekábult fogyasztóknak. A vegyvizsgáló állomás tegnap délelőtt
lejrazziát tartott a s'emélyp'tlyaudvaron. Százötven kanna tej közül tizenhatot talált gyanúsnak, a vegyelemzéssel pedig megállapították,
hogy a tizenhat gyanús minta közül csak nyolc
a hamisított.
— A Meteorológiai Intézet időprognózis* :
Tuliyomóan száraz és mérsékelten me'eg idő
várható.
— Halálozás. Özvegy Lusztig Hermanné, a
matrónák korában, 93. életévében Félegyházán
elhunyt. Családja holttestét hazahozatja és csütörtök dé'utin fél 4 órakor temeti el a családi
sírboltba, a zsidó temető cin'erméből.

— 250 milliót sikkasztottak Szemző Gyulától. A rendőrségen Szemző Gyula feljelentést
tett Sass Károly 23 éves kípVereskedő-bizományos ellen, aki a Hársfa-utca 43. számú házban
lakik, 70 millió magyar és 350.000 cseh korona értékű értékpapír etsikkasztása miatt. Sass
a neki átadott értékpapírokkal nem számolt el
s tegnap délután a 2 órai gyorsvonattal állítólag Bécsbe szökött. A rendőrség a nyomozást
megindította és megállapította, hogy Sass elutazása e!őit találkozott menyasszonyával, Brechner Gizellával. Elmondotta búcsúzáskor azt is,
hogy nagy kellemetlensége van, mert Szemző
Gyulától átvett értékpapírokat 11 millióért eladta és ezeket az értékeket most a hausse következtében visszavá áro'ni nem tudja. Elmondot a, hogy a 11 millió koronát valamelyik
pesti bankháznál helyezte el. A menyasszonyának egy kis csomagot is adott át azzal az
utasítással, hogy ügyvédjének adja át. A nyomozás megállapította, hogy ebben a csomagban Sass Károly irodájának kulcsai és egy
levél voltak, amelyben a Szemző féle értékpapírokra vonatkozólag ugyanazt adja elő, mint
amit már menyasszonyának már elmondott.
E jelentés alapján a rendőrségi nyomozás során
a vizsgálóbíró Sass ellen kiadta az elfogatási
parancsot és a rendőrség a szökésben levő
ember elfogatása iránt a szükséges intézkedéseket meg'ette. Sass 173 cm. magas, borotvált
kerekarcu, sürü fekete hajú, kék szemű, utazásakor sötétkék ölönyt, fekete félcipőt és
kalapot viselt.
— A Zsoldos tanintézetnek, sz ország legrégibb és legismertebb középiskolai előkészítő
intézetének titkára folyó hó 26 tói 29-ig Szegeden tartózkodik. Kass-szállóbeli lakásán fogad
naponkint délelőtt 10 tői fél l-ig és délután
3 - 6 óráig, 29-én délelőtt 9—1 óráig.
— E Jegyzés. Kiss Rózsika és Rózsa Árpád
jegyesek. Minden külön értesítés helyett.

Belvárosi és Korzó Moziban
Csütör ökön, julius
26-án

Pénteken, julius
27 é n

Göre Martsa
lakodalma
Énekes-táncos moziszkeccs 3 film és 3 színpadi részben.
Személyes szereplők:

Göre Gábor biró Úr Ligeti Lajos
Martsa lánya
Pádly Margit
Andris vőlegény
Megyaszay Jenő
Locsikné
Megyaszay Amália
Kátsa cigány
Endrey Jenő
A Belvárosi Moziban az előadás délután
5 órakor, jó idő esetén a háromnegyed 8
órai és fél 10 órai előadás a Korzó Mozi
NYÁRI HELYISÉGÉBEN
lesz megtartva.
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