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41 ezer pengővel 
Kevesebb adót fiseitieK be, 

mint tavaly 
A közúti &id és a "bajai ut — BesrdmoMk a közigazgatási 

bizottság szerdai ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhatóság közigazgatási bizottsága szerdán 
délután tartotta meg dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnökletével áprilisi ülését. A pol-
gármester jelentését dr. Ordögh Lajos tb. ta-
nácsnok mutatta be. A jelentés szerint az adó-
hivatalnak márciusban 517.000 pengő folyt be 
adó és illeték cimén. Az adőhivata' márciusban 
10.474 eálogolást foganatosított, 6103 árverést 
tűzött kl és 9 árverést tartott meg. 

Dr. Biedl Samu az Idegenforgalmi Drooa-
gandával kapcsolatban 

a közúti hidon uralkodó állapotokra 

hívta fél a polgármester figyelmét. A híd res-
taurálása alkalmával két szakasz kijavit's't el-
mulasztották Különösen a szegedi fel'áró 60 
—70 méter hosszú szakaszának burkolata van 
rossz állapotban. A burkolatok közti ni-ókü-
lönbséT minden ; ár-müvet a tengelvtörés vesze-
delmével femeeti. A burkolatok hetyreállitása 
nem ldvánna nagvobb pén'áldozatot D? rosz-
szak a hid gyalogiáról is A hid a város egyik 
legértékesebb vagyontá-^ya, an^a': -en^ventar-
tására nagyobb gondot kellene fordítani. 

— Majd felhívjuk erre a po'aármes'e• figyel 
mét —, mondja nagy derültséget keltve a pol 
gármester. 

Az árvaszék jelentését Hegedűs Antal elnök 
terjesztette elő. A jelentés szerint Szegeden 
11.415 egyén van gyámság alatt. 408 egyén 
pedig gondnokság alatt van 

A' város egészségügy! helyzete 

— a főorvos jelentése szerint — igen kedvező. 
Járványos betegség nem fordult elő az átlag-
nál nagyobb mértékben. A születések száma 
226, a halálozásoké 217, a lakosság szaporulata 
teVát 9. 

Dr. Jugovlts István rendőrfőtanácsos 

a rendőrség jelentését 

terjesztette elő. 

— Márciusban gépkoisivizsgátat nem vTt 
— mondja a jelentés Tulajdonosváltozás 34, 
kerületváltozás 4 esetben történt. Rendszám-
táblát 22-őt szolgáltattak be. GéokoesiveTető-
vizspát 17-en tettek. A közönség rendelke-
zésére 35 bArautó, .9 autóbusz, 51 enyfooalu és 
10 kétfogatú bérkocsi áll. A fuvaroskoesik szá-
ma 894, amelyek közül 169 egyfogatú é-? 225 
kétfogatú Közlekedési baleset hét fordult elő, 
amelyek közül kettő könnvü sérüléssel, őt pe-
dig sérülés nélkül végződött. Táncmulatságok-
ra, hangversenyre és sportmérkőzésre 19 en-
gedélyt adtak ki, zárórameghosszabbitást 11 
esetben engedélyeztek. A kaoitányság beje-
lentöhivata'ánál 3962 belföldi és 256 külföldi 
jelentet'e be magát. Viszont eltávozásit S044 
belföldi és 237 külföldi jelentette. Szállodai 
be- és kijelentés 1316 volt. Külföldről sem 
beköltözés, sem pedig kiköltözés az elmúlt hó-
napban nem volt. 

— A közbiztonsági állapot márciusban is ki-
elé-dtő volt, nagyobbarányu bűncselekmény nem 
fordult elő. Márciusban 401 bűnügyben folvta-
tott le a rendőrség nyomozást, 224 eretbe-" ered-
ményesen, 106 esetben pedig eredménytelenül, 
mig 71 esetben folyamatban van a nyomozás. 
A büncselekménvek közül az ember élete és 
testi épsége ellen 23 irányult, amely közül 
egy volt halálos. A vagyon elleni büncse'e'tmé-
nyek száma 272, ezek közül 179 lopási eset 
volt Baleset 76 fordult elő, halálos azonban 
nem volt közöttük. Eltűnt 13, öngyilkos öt 
egyén lett. Bejelentettek 134 gyűlést, amely kö-
zül ötöt nem engedélyezett a rendőrség. 

Dr. Hunyadi Vass Gergely a határátlépési 
igazolványok ügyéről beszélt felszólalásában. 
Arra kérte a rendőrség vezetőjét, hogy igye-
kezzék a kérdést közvetlenül a külügyminiszté-

rium utján rendeztetni. 
Llndauer Ferenc pénzügyigazgaíőhelyettes be-

jelentette, hogy 

az adótartozás március végén 1 millió 
470.000 pengő volt 

Az eredmény igy a mult évi márciusi ered-
ménvével szemben 41.000 pengővel kedvezőt-
lenebb. 

Kiss Károly a tanfelügyelőség jelentését is-
mertette. Az államépitészeti hivatal tisztvise-
lője azt jelentette be, hogy 

a bajai nt május közepéig megnyílik. 

Javasolta, hogy a kisvasút Zákány nevű állo-
mását változtassa meg »ZAk^ny-Liliom Mér-
ges szőlőn-re. A bizottság ugy határozott, hogy 
a »Mé-ges« név használatához előbb Puszta-
mé-ges község elöljáróságától kér en^e-telvt. 

Sera Gyula gazdasági felügyelő tette ezután 
meg a jelentését 

— Az időjárás a mezőgazdasági szempont-
ból nem volt a legkedvezőbb, amennvihen ha-
vazások és éjiéit fagyok fordultak r/ő A hó 
vé^efelé az időjárás enyhült és igy az elvetett 
tavasziakban semmiféle kár nem mutatkozott. 
A gyümölcsösökben a hernyőirtást gondosan 
elvégezték. A korán virágzó gyümölcsfélékben 

eddig fagykár nem észlelhető. 

Aflarban véve a baracfák dus virágzása jó 
terméseredményt igér. örvendetes esemény, 
hogy a bargonjfatermelés terén javulás mu-
tatkozik, amennyiben a pandák a mult évi beve-
tett területekhez viszonyítva mintegy 20 szá-
zalékkal nagj/obb területet vetettek be burgo-
nyával A beültetett terü'e'eknek nagy száz.nléva 
korai rózsaburgonya. 

Dr. Tóth Imre a gyümölcs-férgek védekezése 
körül mutatkozó visszáságokra hivta fel a bi-
zottság figyelmét Hiába védekezik az egyik 
gazda, ha a szomszédja nem fertőtlenit. Ha-
sonló érteVmben szólalt fel fíiedl Samu is 
Körzetenkint tömöríteni keltene a gyümölcsös-
tulajdonosokat 

Klekner Géza álletegészségflgyi felügyelő ter-
jesztette végül be jelentését. A jelentés szerint 
sertéspestis és sertésorbánc elszieetelten né-
hány tanyán előfordult. 19 ebmarás történt. A 
gyepmesteri telepen felkoncolt 69 kutya közül 
négyen állapítottak meg veszettséget. A közvá-
góhídon 3468 állatot vágtak le, 32-vel keve-
sebbet, mint a mull év márciusában. 

Evezősök! 
Tréningruha 
minden színben kapható 

Habselyem bluz 
gyönyörű színekben 

Lusztig Imre 
Széchenyi-tér 2. 
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Magyarország 
és az európai kérdés 
Báró Madarassy Beck Gyula előadása 

a Lloyd-Társulafban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Báró 
M a d a r a s s y B e c k Gyula, a budapesti Ke-
reskedelmi Csarnok elnöke, szerdán este rend-
kívül érdekes előadást tartott a Lloyd-Társu-
l?tban „Magyarország és az európai kérdés"* 
címmel. Az előadást nagyszámú közönség 
hallgatta végig. 

— Az egész világ gazdasági felépítésében a 
háború elejétől kezdve visszaélt a hitel szerveze-
tével — mondotta többek között előadásában —, 
amelynek ugy rendeltetését mint teherbírását 
félreismerte. Az elpusztult, a felemésztett irtóza-
tos mennyiségű gazdasági javak és hallatlan érté-
kek helyébe, ha a javak belföldiek voltak, bank-
jegyek, államadóssági kötvények léptek, a külföl-
diek helyébe, ameiyek arannyal nem voltak kifi-
zethetek ismét csak államadóssági kötvények. X 
belföldi hitelezővel szeriben a pénz teljes elérték-» 
telenedésével, a be'étek. záloglevelek, hadikölcsö* 
nök valorizációjának elmaradásával vagy a teljes 
esőd, vagy a győző államok egyrészénél, mint 
Franciaországban, Olaszországban és> Belgiumban 
a 20, vagy 30 százalékos kénvszei egyezség lépett. 
Ellenben a jóvátételi és külföldi adóssápok terhel 
azokkal az országokkal szemben, amelyeknek la-
kossága gazdasági Javak helyett ¿riéktelen papir-
rongyokat kapott, a maga soha ezelőtt nem látott 
fantasztikus kamatterhe ivei ftevüt* érvénvben ma-
radtak. 

— Adósságokat és adósságok kamatait csak' 
háromféleképen lehet megfizetni: árukban, arany 
nyal, vagy uj kölcsönökkel. Amerika, a vámelzán, 
kózással az adósságok áruval való megfizetését 
lehetetlenné tette. Amíg az adósok arannyal tudtak 
fizetni, ez megtörtént és létrehozta az aranynak 
olyan egyenetlen elosztását, amelyre a gazda-
ságtörténelemben eddig példa nem volt. Amerika 
ás Franciaország a világ aranykészletének tfihh, 
mint kétharmadát tezanrálta. Az aranvkincs azon-
ban természetesen nem volt elegendő. Nem ma-
radt más. mint egyedül az uj adósságok kontra-
hálása által való fizetés lehetősége. Erre az ame-
rikai prosperitás páratlan fejlődési jelenségei, 
amelyek hitelinflációhoz vezették befelé és kifelé, 
megadták a módot. 

— Magyarország exportia 1932-ben 331 milliő-
ra sülvedt az előző év 567 milliójával szemben —• 
folytatta nagy figyelemmel kísért előadását — és 
ez az export passziv kereskedelmi mérleget jelen-
tett Ha Magyarországnak semmi inrportszükség-* 
lete nem lett volna, akkor az 1932-es export alíf? 
volna elegendő a magyar kamat és törlesztés! 
terhek egy évi fedezésére. Viszont a hitelező ál-
lamok kereskedelmi mérlegének passzivitása már 
aránylag olyan jelentéktelen, hogy nem enge<H 
meg az áruval való törlesztést és dacára annak, 
hogy Roosevelt programjának egyik pontja a 
vámleszállitás, nem képzelhető el, hogy az ameri-
kai termelési érdekek megengednék olcsóbb en-< 
rópai árunak ebben a hatalmas mennyiségben valő 
beözönlését 

— A mostani drámai feszültségü helyzetben 
összeülő newyorki weekend konferenciának és az 
idén a világ sorsát eldönteni hivatott londoni vk 
lággazdaságl konferenciának, akkor, amikor a né^ 
pek egymás közötti hermetikus elzárkózását, aa 
öngyilkos autartlkus politikát megszüntetni van-
nak hivatva, amikor meg kell találniok az agrár 
világkrizis megoldásának legalább eJs« kisénle^ 


