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Több, mint egymillió oengö 
a város mult évi deficitje 

Szomorú adatolt a város zárszámadásában 

Délmagyarország munkatársától.) Sze-

ged város háztartásának, üzemeinek és va-
gyonmérlegének 1930. évi zárszámadását nem-
régen állította össze a számvevőség. A zár-
számadás vaskos kötete most került ki a 
nyomdából és a napokban meg is kezdik ki-
kézbesítését a törvényhatósági bizottság tagjai 
között 'A' zárszámadás hatalmas számoszlopai 
igen szomorú helyzetről számolnak be és el-
árulják, hogy a gazdasági válság milyen sú-
lyos zavarokat, csalódásokat okozott a város 
háztartásában is. 

A deficit meghaladja az egy** 
millió pengői 

fe bár ennek nagyrészét a legutóbb felvett 
kölcsönből kiegyenlítette a város, mind a mai 
napig 

fedezetlen maradt belőle kö~ 
rOlbelfll félmillió pengő. 

A' zárszámadás adatai szerint a háztartási 
alapok összes bevétele 23,768.823.79, kiadása 
23,767.850.86 pengő volt, a pénztári marad-
vány az év végén 972.93 pengő. A költségvetés-
ien előirányzott 10,634.762 pengőből azonban 
« a k 9,390.581.03 pengő folyt be, az előirány-
zatnál tehát 12H.180.97 pengővel kevesebb. 
rAz előirányzott kiadás 10.634.762 pengő volt, 
• tényleges kiadás 10,510.022 60 pengő, tehát 
124.739.40 pengővel kevesebb és igy 

a deficit 1.119,441*57 pengőre 
emelkedett 

Ebből a deficitből a legutóbb fölvett száz-
íiyolcvanezerdollárcs függőkölcsön egyrészé-
fcek fölhasználásával 652.000 pengőt kiegyenlí-
tettek, de fedezetlenül maradt 467.441.57pengő 

Érdekes változásokat mutat a város vagyon-
mérlege is, amely szerint a városi vagyon ér-
téke 1929 végén 91,505.049.19 pengő volt, 1930 
végén 92,971.547.05 pengő, a vagyonértéknöve-
kedés tehát 1,466.497.87 pengő. Ez a vagyon-
szaporulat meglehetősen bonyolult számvevői 
műveletek következtében állt elő. A földek uj 
osztályozása alapján k földvagyon értéke 
3,680.000 pengővel nagyobb összegben került 
a vagyonleltárba, de még ez az érték sem 
tekinthető reálisnak, hiszen a hetvenezer hold 
városi föld holdanktnti átlagára a vagyonmér-

legben száznyolcvan pengő. A' haszonvételi 

jogok tőkésített értékét 4,947.000 pengővel 
emelték, a cselekvő hátralékok (legnagyobb 
részük földbértartozás) 573.000 pengővel emel-
kedtek, az uj építkezések következtében a 
városi háznagyon értéke 1,388.000 pengővel 

több a mult év végén, mint n megelőzőben volt. 

Ezekkel az értéknövekedésekkel szemben 

nagyarányú 'értékcsökkenések is következtek 
be. Az épületek értéke az uj mérnöki becslés 
alapján 3,124.000, a bútorok, szerek, eszkö-
zök és berendezési tárgyak értéke 1,542.000 
pengővel csökkent, a cselekvő tőkék, a 
pénzintézetekben gyümölcsöztetett kölcsönök 
1,360.000 pengővel kisebbedtek, mert a kü-
lönböző célokra felvett összegeket a város idő-
kőzben felhasználta rendeltetésükre. Az érté-
kek növekedését és csökkenését egyenlíti ki 
a közel másfélmilliópengős vagyonszaporulat. 

A' zárszámadási füzet legváltozatosabb része 
az, amely 

az üzemek zárszámadását 

foglalja magában. A zálogház 12.945 pengő 
tiszta hasznot mutat ki, de ezt a tartalékalap-
hoz csatolta. A gőzfürdő tiszta haszna 35 887 
pengő, ami bevételként szerepel a háztartási 
számadásokban. Ezt a pénzt tehát megkapta 
és fölhasználta a város. A mezőgazdasági üzem, 
az 560 holdas Szilveszter-major tiszta haszna 
mindössze 2541.35 pengő, holdankint alig négy 
pengőt hozott a házikezeléses mezőgazdálko-

dás, de enyhítő körülmény, hogy a gazda-ági 
üzem 12.482 pengő bért fizet a használt föld 
után a városnak és ezenfelül maradt ez a két 
és félezsrpengős haszon. 

Az autóbuszüzem deficittel dol-
gozott, amely 27,958*73 penqő-
vel terhelte mea a város pénz-

tárát 

Itt az az enyhítő körülmény, hogy 30.000 
pengőt töröltek az autóbuszok értékéből, amit 
kiadásként könyveltek el. 

A legszomorúbb 

a kisvasul zárszámadása. 

A város a mult évben 383.011 pengőt fizetett 
rá erre a keskenyvágányu vállalkozásra, igaz, 
hogy ebben az ősszegben a tőketörlesztésre 
fordított 176.000 pengő is bennfoglaltatik A 
tiszta deficit igy 190.000 pengő kereken. 

A köztisztasági üzie.m 27.000 pengő felesleget 
mutat ki és azt leírásra fordítja. A' színház 
zárszámadása csonka, januá,- elsejétől csak 
augusztus 31-ig terjed. Az idei szezonkezdés 
tehát még nincsen benne. 

A város erre a csonka évre 
83,320 pengő s i a b v e n c ' ó f adott 
a szlnhámak, ezenfelül még 
68,691*42 penoőt fize'etf ré, mini 
veszteséget 1930 augusztus 3!~lg 

Ami azután következett, arról csak az idei év 
zárszámadása számol majd be jövőre. 

Rajfalifésszerlfen leplezték le a szegedi detektívek 
a hamis ötvenfilléresek gyártóit Csongrádon 

Primitív készülékükkel nagyszerűen sikerült hamispénzt készítettek 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi rendőrség egy hónapig tartó nyomozás 
után rajtaütésszerűén leleplezett Csongrádon 
egy pénzhamisító bandát, amely az egész Al-
földet elárasztotta hamis ötvenfilléresekkel. 

A hamis ötvenfilléresek felbukkanását elő-
<<zőr még a mult év decemberében észlelték 
az alföldi városokban megtartott vásárokon. 
Szentesről, Orosházáról, Csongrádról érkez-
tek a jelentések, hogy a vevők hamis ötven-
filléreseket kaptak vissza. Csakhamar Szege-
den is megjelent a hamis ötvenfilléres. 

Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsosnak, a bűn-
ügyi osztály vezetőjének az utasítására megin-
dult a nyomozás és rövidesen megállapították, 
hogy a hamis ötvenfilléresek főfészke Csong-
rád. Egy hónapig figyelte két ügyes szegedi 
detektív, Gyólai László és Rauer Ede a Csong-
rádon folyó pénzhamisitási manipulációkat, 

a szerdáról csütörtökre virradó éjjel pedig 
abban a pillanatban toppantot-
tak be a banda két tagjának 
a lakására, amibor éppen ufből 
gyártani kezdték a hamis ötven 

filléreseket. 
A hetek óta tartó nyomozás utolsó stádiumá-

ban Gyólai és Bauer detektívek még a hét 
elején Csongrádra utaztak, miután bizalma-
san olyan hireket kaptak, hogy a hamis pén-
zek Csongrádon készülnek. A szálak egy 
csongrádi házhoz vezettek. A házat éjnek ide-
jén az ottani rendőrség közreműködésével kö-
rülfogták, majd a detektívek az ablakon be-
pillantva látták, hogy egy férfi és egy nő buz-
gón dolgozik valamilyen gépezettel. Hirlelen 
rájuk törték az ajtót. Egy egészen primitív 
készülékből éppen akkor hullott ki a kész 
hamis ötrenfillérrs. 
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E harisnyák minden párjáért szavatolok. 

Magyar árul s» 

LUSZTIG IMRE 
Szeged, Széchenyi tér 2. sz.! 

A hamispénzek készítői Varga Pál és a 
vele vadházasságban élő barátnője, Gyólai Er-
zsébet azonnal beismerték, hogy már december 
óta foglalkoztak a hamis ötvenfilléresek gyár-, 

tásával. A hamisítványokat több bűntársuk! 
segítségével értékesítették. Kállai András 
csongrádi vásári mézeskalácsárus és Vámos. 
Gyuláné kiskunfélegyházai vásári mézeskalá-
csos terjesztették a hamis ötvenfilléreseket. 
Megállapították, hogy Kállai 25 darabot érté-
kesített Szentesen és Csongrádon, Vámos Gyu-
láné pedig 76 darabbal csapta be vásárlóit, 
Szentesen, Kiskunmajsán, Orosházán és Battr»-| 
nyán. _ , 

Varga és vadházastársa nem ís tudja, hogy. 
mennyit gyártottak december óta, de 

minden darabot értékesíteni 
tudtak. 

Valószínűleg Vargáék többszáz hamis ötven* 

fillérest hoztak forgalomba. .... 

A hamisítványok anyaga cínkőlom 'és kitű-
nően sikerültek, még a recézést is nagyszerűen 
kiöntötték. Két darab uj hamis ötvenfillérest 
le is foglalt a rendőrség, amelyek éppen a 
rajtaütéskor készültek. Lefoglalták azonkivül 
a hamispénzgyártáshoz szükséges klisét, gipsz-
modellt, amit egy cipőpásztás dobozban talál-
tak meg a detektívek. 

Megállapította a rendőrség azt ís, hogy 

Vargáék 1 és 5 pengős hamis-
pénzek gyárfásával Is kísérle-
teztek, de ezeket a hamisítvá-
nyokat nem sikerült forgalomba 

hozni. 

Var^a Pált és Gyólai Erzsébetet csütörtökön 
reggel beszállították Szegedre, bűntársaikat 
most keresi a rendőrség. 

Magyar énckbeít lck, 
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