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Beszélő adatok a város bevételi téleleinek 
állandó visszaeséséről 

Megkezdték a fffvő évi költségvetés előkészítését — 190.000 pengő visszaesés 
a kereseti adónál, S000 a helypénzeknél, 31.000 a kövezelvámoknál, 75.000 

a városi házak lakbérjővedelménél 

eséssel kell számolnunk. Ezek azonban csak a 
fontosabb tételek, hasonló arányú a visszaesés 
a kisebb bevételi tételeknél is. Rendkívül su-

(A Délmagyarország munkatársától.) Scul-
téty Sándor főszámvevő irányításával a 
számvevőség már dolgozik a jövő évi költség-
vetéstervezet összeállításán és valószínűleg ju-
lius végére, vagy augusztus elejére elkészül ez-
zel a minden evben megismétlődő munkával. 
A számvevőség helyzete az idén kétségtelenül 
súlyosabb, mint az elmúlt esztendőkben volt, 
a város háztartásában súlyos meglepetések tör-
téntek, reálisnak 'litt előírások nem valósultak 
meg, vagy jelentékenyen összezsugorodtak. Ha 
tehát a számvevőség reális költségvetést kíván 
összeállítani, minden egyes tételt analizálni 
kell, bár a iegszigorubh körültekintés sem je-
lent garanciát arra, hogy a gyakorlatban reá-
lisnak is bizonyul a költségvetés. A gyakorlat 
eddig esztendők éta következetesen cserben-
hagyta a tagadhatatlanul gondosan összeállí-
tott számvevői tervezetet, zárszámadások ke-
gyetlen adatainak tanúsága szerint. De — mint 
az idei költségvetéssel is megtörtént — meg-
történhetik az is, hogy a belügyminisztérium 
saját felfogását érvényesiti a város költségve-
tésében, megváltoztat ja a tételeket és vajmi ke-
veset törődik azzal, hogy a magasabbra emelt 
adó-, vagy jövedelem előírásnak mennyi köze 
marad a valósághoz. 

A Délmagyarország munkatársa érdeklődött 
Scultéty Sándor főszámvevőnél, hogy a jövő 
évi költségvetéstervezetet milyen fontosabb 
irányelvek alapján állítja össze. A főszámvevő 
a következőket mondotta: 

— A költségvetéstervezetnek még a felénél 
sem tartunk, még a bevételi részt sem fejeztük 
be, így magáról a végső eredményről nem be-
szélhetek. Mint mindig, most is szigorúan vi-
gyázunk a készülő költségvetés realitására, 
számbavesszük a kiadásokat, de ügyelünk arra 
is, hogy a bevételi tételeknél még mindig és 
minden vonalon nagyarányú hanyatlás észlel-
hető. 

— így például a százalékos kereseti adónál 
138.000, az alkalmazottak kereseti adójánál 
56.000, a város javadalmi bevételeinél 15.000, 
a vigalmi adónál 8000, a vágóhídi dijaknál 
17.000, a piaci helypénzeknél 8000, a kövezet-
vámoknál 31.000, a vízdíjaknál 27.000, a városi 
házak lakbérjövedel nénél 75.000, a városi er-

lyos 
pótadónál 

je van annak is, hogy a községi 
a 80 százalékos adókulcs fenntartá-

sa esetén nem kevesebb, mint 224.000 pengő 
visszaeséssel kell számolnunk, mert a pótadó 
alapjául szolgáló egyenes adók is ilyen arány-
ban estek vissza a gazdasági válság következ-
tében. 

— Vég^íő-aiérlíLg^t természetesen csak akkor 
állíthatunk fel, ha feldolgoztuk a teljes bevételi 
rovat után a kiadási rovatot is. Számitásom 
szerint legkésőbb augusztus elejére benyújt-
hatjuk a polgármester úrhoz a számvevőség 
köliségvetéstervezetét. A polgármester azután 
a pénzügyi bizottság elé terjesztheti a költség-
vetést. 

A TISZA JULIUS! ARADASA 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Ti-

sza áradása még mindig tart. hár igaz, liogv 
a jelek szerint most már végefelé közeledik. A 
mellékfolyókról és a Tisza felső szakaszairól 
mindenünnen apadást jelentenek. A vízállás 
szombaton 572 volt Szegednél, vasárnapra két 
centiméteres apadást mérlek, de hétfőn reggel 
ismét áradt két centivel a víz, tehát a vízállás 
újból 572 centiméter volt. 

A juliusi áradás a Tisza történetében igen 
szokatlan jelenség. Normális körülmények kö-
zött ezekben a hetekben zsugorodik a legjobban 
össze a viz, sokszor olyan mértékben, hogy 
már-már a hajózást is megakasztja. A juliusi 
áradásnak mindig valami rendkívüli oka van. 
Az idér nyilvánvalóan az az oka, hogy a tél 
nagyon sokáig tartott, néhány melegebb má-
jusi naptól eltekintve, a tavasz szokatlanul hű-
vös volt, a Tisza és a mellékfolyók forrásvidé-
kein csak nagyon lassan olvadt a hó. (Brassó-
ban néhány nappal ezelőtt mé£ havazott.) A 
megolvadt téli csapadék nagvresze csak most 
érkezett le a Tiszán. Mindezekhez hozzájárult 
még a tavasz óta szakadatlanul tartó esőzés, 
amely erősen megnövelte a folyók vizét. 

A mérnöki hivatalban pontos grafikonokat 
őriznek a Tisza áradásairól és apadásairól év-
tizedekre visszamenően. Az utolsó negyven év 
alatt csak három ilyen juliusi áradás emlékét 
és adatait őrizték meg ezek a grafikonok. A 
legnagyobb 1919-ben volt, amikor julius 20-
án elérte a Tisza Szegednél a 802 centiméteres 
magasságot, tehát olyan magasra emelkedett a 
viz, hogy a legveszedelmesebb májusi áradá-
sok idején se igen emelkedik magasabbra. A 
következő juliusi áradás 1925-ben jelentkezett 

dők jövedelménél 8000, a legelők jövedelménél | az ideihez hasonló arányban. Akkor 580 centi-
4000 és a hidvámoknál 13.000 pengő vissza- méter volt az áradás csúcspontja. A következő 

Másfélórás déli Ülést tartott hétfőn 
a képviselőház 

Budapest, julius 10. A képviselőház hétfőn 
délben egy órakor ülést tartott. Harmadszori 
olvasásban elfogadták a kormányzói jogkör 
kiterjesztéséről szóló javaslatot, majd az 
ügyészség megkeresésére felfüggesztették Ha-
d i k János gróf és F r i e d r i c h István men-
telmi jogát. 

Az elnök javasolta, hogy a legközelebbi ülést, 
a felsőház üzenetének átvétele céljából csü-
törtökön délután 5 órakor tartsák. 

U l a i n Ferenc hangoztatta, hogy az ellen-
zék a legutóbbi 3 hónapban lojálisán támogat-
ta a kormányt munkájában. Ezt a támogatást 
továbbra is biztosít ja abban az esetben, ha az 
őszre bejelentett gazdasági intézkedések tény-
leg megtörténnek. Ha ez nem következik be, 
akk or megszüntetik a lojalitást és megindul a 
harc. 

E c k h a r d t Tibor: A komoly földteherren-
dezést meg kell csinálni még a nváronl 

R a k o v s z k y Tibor: Fel kell függeszteni az 
árveréseket! (Zaj a baloldalon.) 

A kormánypárt részéről L é t a y Ernő azl 
mondotta, hogy az egységes párt a gazdasági 
kérdéseket állandóan, de köteles óvatossággal 
kezeli. A szünidő alatt a kormány fokozott 
munkával törekszik előbbre jutni. 

K a b ó k Lajos az elnök napirendi javasla-
tával szemben kérte, hogy a Ház holnap is 
tartson ülést és napirendjére tűzzék ki a mun-
kanélküliség enyhítésére szükséges intézkedé-
sek ügyét. 

B r o g l y József szerint a munkanélküli-

ség csökkentése kérdésében a Ház minden tag-
ja egyetért. A nehézség ott van, hogy ez a kér-
dés összefügg a világgazdasági helyzettel. (Zaj 
a szociáldemokratáknál, az elnök Reisinger 
Ferencet többször rendreutasította.) 

A napirendi felszólalások után a többség az 
elnök javaslatát fogadta el. 

W o 1 f f f Károly félreértett szavait magya-
rázta meg a kormányzói jogkörről szóló javas-
lat vitájában elmondott beszédével kapcsola-
tosan. 

G á l Jenő az Operaház és a Nemzeti Szín-
ház művészeinek és alkalmazottainak fizetés-
csökkentését tette szóvá. 

H ó m a n Bálint kultuszminiszter: A' mult 
évi költségvetéssel szemben az u j költségvetés 
egv fillérrel sem csökkentette az állami színhá-
zak alkalmazottainak javadalmazását. Mintegy 
3 millió kétszázezer pengős keretben kell gon-
doskodni a Nemzeti Színház és az Operaház 
művészeinek fizetéséről, ebben a keretben azon-
ban a régi fizetések nem voltak fenntarthatók. 
A csökkentés megfelel annak a csökkentésnek, 
amit az állami tisztviselők fizetésénél fogana-
tosítottak. Az u j évadban arra törekszik, hogy 
a Nemzeti Színház uj vezetőjével együtt meg-
találja azt az eredményt, amely lehetővé te-
szi, hogy a jövő évadban áttérjenek az arányo-
sításnak arra a rendszerére, amely egyes színé-
szeknél a teljesítményhez képest megengedi 
niaid az emelést. 

Az ülés fél három után ért véget. 

évben is jelentkezett a juliusi ár, de már csak 
520 centiméteres magassággal. 

Ezekből az adatokból törvényszerűségre nem 
igen lehet következtetni, a szokatlan juliusi 
áradások egész rapszodikusan, mindig rend-
kívüli okok következtében jelentkeztek. Sok 
kárt nem tesznek, legfeljebb az árterek vetéseit 
elborítja a viz, de az ártéri birtokosok — Sze-
geden is vannak — számolnak ezzel a veszede-
lemmel. A szegedi fürdőéletet azonban alapo-
san megbénitolta a szokatlan áradás. Hetek óta 
viz borítja az ujszegedi homokstrandokat, igaz 
ugyan, hogy eddig még az időjárás sem ked-
vezett a fürdőéletnek, amely az idén tulajdon-
képen még nem is kezdődött meg. 

Tiszaujlak puszlulása 
Ungvár, julius 10. Az árvíz Tiszaujlak váro-

sában több mint ötmillió koronányi kárt oko-
zott. A1 földekben elpusztult termésben okozott 
kár meghaladja az egymillió koronát. Tiszauj-
lak városát valószínűleg védettebb helvén 
fogják újraépíteni. 

Az ár most már apad. Eddig két ember holt-
testét találták meg. 

Halálos ítélet Belgrádban 
Belgrád, julius 10. A belgrádi államvédelmi 

törvényszék hétfőn hozta meg Ítéletét a Ru-

kavina-perben. A törvényszék Rukavixia Gyu-

lát halálra Ítélte, társai közül Sudart életfogy-

tiglani, Super Lipótot 20 évi, Abranovicsot, 

Super Ottót és Gazicsot 15 évi, Bárdics Józse-

fet 12 évi, Vukicsot 10 évi, Rukavina Ivánt ? 

évi, Badicsot 9 havi kényszermunkára Ítélték 

Super Józsefet és Barics Pált a törvényszék 

felmentette. Az ítélet jogerős. 
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D É L I MENÜ 
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I P e n g S O házhoz szállitva 

MAI ÉTLAP: 
LEVES I Csázsár lepény 

Uj burgonya 
FőZELEK: Kelkáposzta 

Zöldbab 
SÜLTEK : Madeirás felsár szelet maccaroni 

Töltött borjú szegy 
Sertés karaj 

Borjú szelet vadász mód 

Borja pörkölt, burgonya 

Székely gulyás 

TÉSZTA i Túrós táska 

Figyelje mindennap 
e helyen megjelenő hirdetésünket! 

O/Y FEST, TISZTIT 
a „ H A T T Y Ú " gőzmosoda. F i ó k ü z l e t e k i Kálvária 

U. 2. Szentháromság U. 5. Elsőrangú munka, stolid árak! 

Buret és vászonöltönyök, gallérok szakszerű lisititi M 


