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338 iparos s&üniene f>e 
iparai a mull évben 

Február 25-éie őlvláK össze az Ipartestület Jcöxqyülését 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A sze-
gcdi ipartestület irodaja most készítette el je-
lentéset az 19.33. évi ügyforgalmáról. Eszerint 
a mult év folyamán leszerződtettek 630 ta-
noncit (1932-ben 536-ot). a felbontott szerző-
dések száma 173 (1932-ben 282) volt, felsza-
badult 504 tanonc (658). munkakönyvet kapott 
657 segéd (899), hatósági láltamozásra össze-
sen 4260 esetben mutattak be munkakönyvet 
(4244). jogosulatlan iparűzés miatt 405 eset-
ben tett felielentést az ipartestület (1932-ben 
432), a békéltető bizottság 25 ülést tar-
tott. Az ' ipartestületi iroda 5220 ügydarabot 
iktatott és a műit évben 269 (299) ¡parigazol-
vámjt váltottak iparát pedig 338 (222) iparos 
szüntette be. Ezév elején az ipartes'ület tagjai-
nak száma 3335 volt. 

Takarékossági okokból az ipartestület el-
nöksége az idén sem ad ki terjedelmesebb be-
számolót, nem is nyomatják ki a ielentést a 

tagok számára, hanem a közgyűlésen ismer-
tetik azt. Az ipartestület évi rendes közgyűlé-
sét február 25-re hivták össze. Ha azonban 
ezen a napon nem volna határozatképes a köz-
gyűlés, ugv március 4-én tart ják m°g. Való-
szinü azonban, hogy február végén megtart-
hat íák a közgyűlést, mert az uj ipartestületi 
törvény értelmében a szavazásra iogosult ta-

Sok 20 százalékának a jelenléte szükséges, 
ogy a közgyűlést megtarthassák. A szegedi 

ipartestületben »»zidőszerint 2100 szavazásra 
jogosult tag van. 

összeállították a februári közgyűlés tárgy-
sorozatát is, hét pontja lesz a közgyűlésnek. 
Körmendy Mátyás elnöki megnyílója, az évi 
jelentés, a zárszámadás és mérleg, a felment-
vény megadása, a költségvetés és esetleges 
indítványok. Ez a közgyűlés ejti meg a tiszt-
újítást is, mivel az ipartestület vezetőségének 
mandátuma most, három eszendő után lejárt. 

3770 pengői folyósítottak 
48 kisiparosnak és kereskedőnek 

a kisipari kölcsönakcfó során 

(A Délmagyarország munkatársától 
Most b írá l ták el folvtató'agoran a keres-
kedelmi és i p a rkamarában a ki i~a i és 
kiskereskedői kölcsönalu ióra benyúj tót ! 
kérvényeket. Elsői ben, j a nuá r ti eriket-
tedikén, 17 kiskereskedő és 45 kisiparos 
részére összesen 8116 pengőt fo lyó i ottak, 
most pedig 3770 nengőt osztott ki az inté-
zőbizottság. Ezútta l 48 kis iparosnak ?5— 
50 és 100 pengős téiclrkben 2780 pen-
gőt folyósítottak, tiz kereskedő pedig Í19 
pengőt kapott. 

A kamar ában nyert é r t c ű l é ünk s ^ r i - t 

a kisiparosok kc l :s5nakc ió ja kimerült. 
még néhány száz pengő áll rendelkezésre, 
ezt a hilelt igénvlő kiskereskedők között 
fogják a közeli nanokban kiosztani. 

A k r i n a r i és kiskereskedői hitelakció 
azonban a mostan i kisösszegü kölcsön-
nyújtással nem záródik le, — ju l iusban, 
am ikor a kiosztott kölcsö 'ö ' et v isszave-
tik, mások számára fogiák fol. ó i tani az 
apró kölcsönöket. Szó van arró1 hogy 
a hitelnkció céljaira rendelkezésre ál íó 
összeget fcleme'i a város és ebe ' képest az 
á l lami ho ' ^ á i á ru l ás t is k ibő . i . i k . 

133 ezer zálosolds, 
83 ezer ¿rveréskitUzés, 
87 árverés 

ét 5 millió 223 ezer pengő adó 
(A Délmagyarország munkatársától.) Most 

készült el a városi adóhivatal mérlege, amelv 

érdekes adatokat tartalmaz a szegedi polgárok-

adófizetéséről. A kimutatás szerint 1933 folya-

mán együttesen kezelt adók címén 5,223 104 

pengőt fizettek te Szegeden, ezzel szemben 

1932-ben csupán 4,789.862 pengő volt a bevétel. 

A többlet 433.541 pengőt tesz ki, ez azonban 

nem jelenti azt. hogy a mult évben ennvível 

több adót fizettek be. hanem a könvvelés 

rendszerén történt változtatás és ez okozta a 

látszólagos többlet bevételt. A mult esztendő-

től kezdődően ugvnnis a külön kezelt rendkí-

vüli pótlékokat is az egvüttes kezelésbe vették 

és az adóbevételt ez a körülménv szaporította 

5,200.000 pengőre Mindamellett megállapítha-

tó az adóhivatal mérlegéből, hogv 1933-ban a 

nehéz gazdasági viszonvok ellenére is. 58 ezer 

~npr*s<„r>i ifíhh adót fizetek be Szeqeden. 

Ma lAtszlk 

^ z ^ c h p n v i M o t » 

A Metró hatalmas uj fi msz^nzációja: 

Vacsora 
nyolckor 

Estélyi ruhák, frakkok és meztelen lelkek 
a teritett asztal körül 

Késedelmi kamatokban 114.948 pengőt fi-

zettek be tavaly, 10.000 pengővel kevesebbet, 

mint 1932-ben. A viszonyok súlyosbodására, 

a fizetések csökkenésére és tömegesebb elbo-

csájtásokra mutat az, hogy a mult évben 197 

ezer 050 pengőt fizettek be alkalmazottak ke-

reseti adója cimén, 31.000 pengővel keveseb-

bet. mint két évvel ezelőtt. 

Több vizet fogyasztott mult évben a lakos-

ság, mert vizdíj cimén 270.230 pengőt fizettek 

t>e, 26.000 pengővel többet, mint az 1932-es 

esztendőben. Krajcárpénz — az ingatlanok el-

adása után fizetendő 3 százalékos illeték — 

cimén 132.795 pengő folyt be tavaly. Két évvel 

ezelőtt 92.611 pengő folyl be kraicárpénzekből, 

bár a mult évben ióvaí kisebb volt az ingat-

lanforgalom. A bevétel emelkedésének az a 

^ ^ 'rázata. hogy a hátralékok behajtását 

forszírozta az adóhivatal és az 1932. évből 

származó hátralékokat csak 1933 folyamán fi-

zették be. A krajcárpénzekből megállapítható, 

hogy 1933-ban a város területén 3.300.000 

pengő értékben cseréltek gazdát az ingatla-

nok. 

Ebadó 10.890 pmgő folyt be tavaly, 1932-

ben y080 pengő. 

Nem lehet erdektelen, hogy az elmúlt év 

tolvamán 133.705 zálogolás történt Szegeden 

es 83.941 esetben tűzött ki árverést a városi 

adóhivatal. Valójában azonban 87 árverés 

megtartására került sor az esztendő folyamán. 
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A „Debreceni Héí" 
Bethlen a kereskedelmi miniszternél 

Budapest, február 5. Bethlen Is tván hétJ 
főn délelőtt felkereste Fabimji Tihamér; 
kereskedelmi minisztert, ak i rek figvelmét, 
m i n t Debrecen képv ise lőd felhívta a város 
közönségének kereske le ln i és ipa i vonat-
kozású kívánságaira. A volt miniszterel-
nök u t án Fab iny i T ihamér t a debrece-
niek küldöttsége" kereste fel Vásártj Ist-
ván polgármester vezetésével. A küldött-
ség elmondotta, hogv Debrucun junius 2« 
és 10. között ünnep i hetet rendez, amely-
nek keretében felavatják a 15 ezer em-
ber befogadására a lka lmas Stadiont is. A' 
polgármester arra kérte Fab iny i minisz-
tert, hogv az ünnepi hét minden napjára 
két filléres gyorsvonatot engedélyezzen, 
egyet Budapestről, egyet pedig az ország 
főbb gócpontjairól. A többi vona tokná l 
50 százalékos menet ^^kedvezményt, a fil-
léres vonatokhoz pedig megfelelő csatla-
kozó vonatokat kértek. 

Fabinyi T ihamér kijelentette, hogy a 
ko rmány a legmesszebbmenően támoaatja 
a »Debreceni "Hetei«. 

Berlinben betiltották 
a magyar horogkeresztesek 

gyűlését 
Berlin, február 5. A berlini államrendőrség 

betiltotta az ottani magyar, bolgár és orosz ho-
rogkeresztes csoportnak február 15-re hirdetett 
naevgyülését azzal az indokolással, hogy ha-
zájukban gyökértelen alakulatok berlini moz-
galma csak' félreértésre adhat okot és rontaná 
az illető országhoz való jóviszonyt. 

A hadirokkant rablótámadása 
az apátfa'vai postás ellen 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
B o r s o s Márton apátfalvai hadirokkant is-
mert szereplője a bűnügyi krónikáknak. Meg-
büntették már nem egy izben verekedésért, rá-
galmazásért, tiltott koldulásért. Mint teljesen 
vagyontalan rokkant, aki súlyos szívbajt szer-
zett a háborúban, havi 16 pengő rokkant nyug-
dijat élvezett. Hónapokkal ezelőtt elvált a fele-
ségétől, minek következtében 8 pengőre szállí-
tották le járandóságát. A pénzt szombaton kéz-
besítette számára a postás. 16 pengő helyett 8 
pengőt, ami annyira felbőszítette a beteg hadi-
rokkantat. hogv elment a községi postahivatal-
ba és szidalmazni kezdte a postahivatalnoknő-
ket. A tisztviselőnők kezdetben csitítgatni 
iffvekeztek a dühtől tajtékzó embert, maid be-
zárkóztak a hivatalba. Borsos ezután az állo-
másra «ieiett a postai kézbesítőhöz, akinek utá-
nnloriikndntt és egv néntelen ucca beiáróiá-
nál lefifötfe Vitéz F a r k a s János le-

vélhordó betört feiiel zuhant a földre, orrát és 
arrrsont'át nsczetnrte. A nénzestáskát azonban 
nem ndta ki a kezéből. Eelkeln? nem tudott a 
földről, de kerével és lábával védekezett. A se-
<»it«ég még időiében megérkezett Kun Szabó 
Béla fakere«Vpdő személvében .akinek közele-
dé«érP menekülni igvekezPtt a rabló. Az orvos 
megéllfnitása szerint Borsos Márton ütése be-
szorította » kononvacsontot, a feicsucsáig fel-
»énte a fe'bőrt és megsértene a hallószcrveket. 

lofartAvinffq n rsendőrsé«?. 

A B O N R I N G I R O D A 
helyi képviseletét átadná 
kereskedők körében elsőrendű össze-

köttetésekkel rendelkező szervezőképes 

urnák. Ajánlatok Lányi Kornél, Bu-

dapest IV., Váczi ucca 10. cimre in-

tézendők H 3 


