
Minden viszonylatban utolérhetetlen minőségű 

elegáns divatcipőinket mérsé-
kelt áron hozzuk forgalomba! 

Tegyen próbavásárlást! Minőségi garancia! Szabott árak! 
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Érdekes adatok és érdekes számok 
a megváltoztatott városi költségvetésűd? 

Mii emeli fel és mit szállított le a pénzügyi bizottság 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pénz-
ügyi bizottság — mint ismeretes — végigtár-
gyalta a számvevőség költségvetéstervezetét és a 
tárgyalás eredményeként a számvevőség által elő-
irt bevételek végösszegét 240.322 pengővel, a ki-
adások végösszegét 106.286 pengővel emelte, a 
kiadások végösszegét viszont 219.836 pengővel 
leszállította, a költségvetési hiányt tehát összesen 
353.872 pengővel csökkentette. A pénzügyi bi-
zottság üléseiről még mindig sokat beszélnek a 
városban. 

A bizottság változtatásairól kimu1|atást készí-
tettek és ezeket a kimutatásokat szétküldték a 
közgyűlés tagjainak. A bizottság tudvalevőleg zárt 
ajtók mögött ülésezett és az ülésekről kiadott pol-
gármesteri tájékoztatók csak vázlatosak és álta-
lánosak voltak. A pénzügyi bizottság munkáját ez 
a kimutatás tükrözi vissza. A kimutatásból 

érdebes és figyelemreméltó 
adatokat 

/ehet kijegyezni. 
A bizottság 400 pengővel emelte az anyakönyvi 

dijakat, mert »a díjbevételek emelkedő irány-
zatot mutatnak«. A százalékos kereseti adóból a 
bizottság 30.000 pengővel vár több bevételt, a 
husfogyasztási adó bevételi tételét 13.000 pen-
gővel emelték, »figyelemmel a bevétel állandó 
emelkedésére«. 12.000 pengővel emelte a bizott-
ság a városi fogyasztási adót. A forgalmiadóból 
várható államsegélyt 100.000 pengővel emelték, 
mivel ebben az évben is többet kapott a város, 
min' amennyit a számvevőség előirányzott. Vigal-

— Tudod, hogy pékség van most ott, ahol Gyu-
la bácsiék laktak? Az. Pékség. Valami négy pék 
is van a községben. A, más volt az régen öregem, 
mikor mindenkinek megvolt a maga kemencéje, 
sütöttek két-három hétre valót, aztán rágták, amig 
benne tartott. Nem ugy, mint ma, hogy napjában 
háromszor is süt a pék, aztán csak oda kell sza-
lajtatni frissért. 

— Már még villannyal dolgoznak. 
— Az. Villannyal. Nagyanyám még bálba is el-

készült két szál gyertya mellett, ma már meg egy 
rongyos pék villannyal süti a kenyeret. 

A hangszóró megszólalt: halló, itt rádió Buda-
pest egy. A hangverseny szünetében hírek. Collha-
ven dán pilóta huszonkilenc óra alatt átrepülte az 
óceánt és ma este féltízkor, félórával ezelőtt szc-
rfncséseo leszállott Harbour-Graceban. Útjáról a 
következőket mondja . . . 

Kicsit izgatott vagyok, de ők nem nagyon fi-
gyelnek oda. Guszti bácsi a nagybátyja hires lo-
vnsbravurját meséli, aki lóháton ment Kolozsvár-
ról Nagyváradra a huga lakodalmára, s ahogy 
megérkezett, leugrott a lóról, felhajtott egy kupa 
bort s csárdásba fogott a kisebbik Krémerv lánv-
nyal, akit aztán feleségül is vett. 

Későre jár. Elálmosodtak. Hány órakor akarnak 
kelni? Egynegyedhét órakor. Akarnak egy fürdőt 
lefekvés előtt? Hogyne, az nagyon jó lesz. Hát 
tossék, itt van. Csak erről még eszébe jut ödön 
bácsinak, mikor otthon Kutasnémetin gyerekko-
rában a fürdőházukban a nagykádnak kiesett egy 
dongája s mind elfolyt a viz, amit belehordtak a 
patakból és ott ült, már most mit csináljon. Na 
ezen jót nevettek. Éjfél lett s a rádió nyugodalmas 
jóéjszakát kívánt — megölelték egymást — hát 
tegyük el magunkat holnapra — hja akkor még le-
het élni, igaz-e... az még rendes világ volt... 
haj, haj . . . 

mi adóból 10.000 pengővel nagyobb jövedelem-
re számit a bizottság, mert a belügyminiszter 
rendelkezése alapján — a szinház is vigalmi adó 
fizetésére kötelezendő. Ennek a tételnek nem sza-
bad a színházai terhelnie, a városházán módot 
kell teremteni arra, hogy a differenciát vissza-
kapja valamilyen formában a szinház. 

A vágóhídi dijakból várható jövedelmet 20.000 
pengővel emelte a pénzügyi bizottság és emelték 
a vágóhidi hűtőkamrák használati dijából vár-
ható bevételt is 1200 pengővel. A bizottság az 
erdők jövedelméből 35.000, a tápéi révvámból 
4000 pengővel vár nagyobb bevételt. 

Érdekes, hogy a kimutatás szerint a pénzügyi 
bizottság egyetlen olyan bevételi tételt sem ta-
lált, amelyet csökkentheteit volna. 

A kiadások 

rovatában 2928 pengővel emelték a külterületi 
postakézbesités költségeire előirt összeget, 1000 
pengővel Móra Ferenc és Nyilassy Sándor sír-
emlékére szánt összeget, 1202 pengővel a for-
galmiadóhivatal dologi kiadásait, 1200 pengő* 
irányoztak elő egy uj külterületi egészségügyi 
körzet felállítására. 5000 pengővel többet a nép-
iskolai épületek jentartására, előirt 1420 pengőt 
a honvéd főiskolánál egy aj alapítványi helyre, 
1500 pengőt a kultúrpalota fűtésének javítására, 
1981 pengőt a Csengelén szervezendő uj kápláni 
állás illetményére, 3000 pengőt az alsóvárosi Má-
tyás-templom renoválására, 82.248 pengővel emel-
te az uccaburkolatok fentartására előirt 20.000 
pengős összeget. De csökkentette a kiadási elő-
irányzatot többek között a következő tételeknél: 
a gazdasági hivatni személyi járandóságából tö-
rölt 11.112 pengőt, mert feleslegesnek tartja a 
három gazdasági szakértő további alkalmazását, 
a nyugdijterhekből 7351 pengőt, mert őt városi 
nyugdí jas meghalt, az irodai költségekből 2800 
|>engőt, az utazási költségek napidijaiból 6000 
pengőt, a fuvardijakból 5000, a telefondijakból 
4000, a rendészeti alkalmazottak utiátalányából 
8828, a rendőrségi hozzájárulásból 27.469, a 
külterületi adóvégrehajtók utiátalányából 5424, a 
kisegítő becsüsök járandóságából 4800, a for-
galmiadóhivatal személyi kiadásaiból 7422, a kül-
területi orvosok utiátalányából 2624 pengőt, tö-
rölte a városi kórházban építendő apácalakás 
költségeire előirt 10.000 pengőt, törölte három 
tanítói állás illetményét, 4666 pengőt, a külön-
féle segélyezésekre előirt összegből törölt 2423 
{jpngőt., a kertészeti kiadásokból 5000 pengőt, az 
uccák, terek locsolási és tisztogatási költségéből 
9824 pengőt, a vizmütelep dologi kiadásaiból 
16.724 pengőt, az erdősítési költségekből 5000 
pengőt, a városi kölcsönök után fizetendő kama-
tokból 26.645 pengőt. 
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Kánya külügyminiszter: 
a felsőház örökös tagja 

Budapest, október 12. A kormányzó a mi-

niszterelnöknek a minisztérium nevében tett 

előterjesztésére K á n y a Kálmán külügymi-

nisztert a felsőház tagjává életfogytiglan kine-

vezte. 

A kormányzó a kinevezéssel kapcsolatban a 
következő legfelsőbb kéziratot intézte Kánya 

külügyminiszterhez: 

„Kedves Kánya! Néhai gróf Forgács János 
belső titkos tanácsos, ny. nagykövet személyé-
ben a magyar országgyűlés felsőházának oly 
életfogytiglan kinevezett tagja hunyt el, aki a 
diplomáciai szolgálat terén kiváló szaktudás-
sak és tapasztalattal rendelkezett és ezen a té-
ren nagy érdemeket szerzett. Minthogy súlyt 
fektetek arra, hogy helyét a felsőházban dij)-
lomáciánknak ilyen hasonlóan nagy szolgála-
tokat és képességükkel biró tagja foglalja el. 
önt az országgyűlés felsőházába életfogytiglan 
taggá kinevezem. Kelt Budapesten, 1935 októ-
ber 9-én. H o r t h y sk., vitéz G ö m b ö s sk." 


