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Az idö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő lealacsonyabb ál-

lása 10.4 C. A barometer adata nullfokra és 

tengerszintre redukálva reggeJ 761.8, este 

760.8 mm. A levegő páratartalma reggel 68, 

délben 55 százalék. A szél iránya keleti, erős-

sége 2—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

örakor. Id6jóslat: Élénkebb sz-'í, helven-

íuiit, főleg a dunántuli megyékben zivata-

ros eső A hőmérséklet nyugaton tovább 
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N O I F E H E R C I P O K 
a legdivatosabb modellek 

Szandalettek, v\yári cipők 
számtalan kivilel és mintában, óriási választékban 

HA-HA Cipőáruházban 
A. B. C. tag 

Szeged, 
Helenen ucca 12. 

csökken, A Duna-Tisza közén éi a keleti 

megyékben még nem változik lényegesen. 
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FÉRFI ING 
Készen U|donságok Mérték szerint 

LAMPEL és HEGYI-nél 
A. B. 0. könyvek érvényesek 

158 ezer pengőt fizetett rá 
a város az elmúlt évben 
a kisvasutra, 
A zálogház 12 ezer pengői keresel! 

Elkészüli a város mull évi zárszámadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Seul-
téty Sándor főszámvevő most terjesztette be a 
polgármesterhez a város mult évi zárszámadá-
sát, amelynek egy-egy példányát szétküldték 
a pénzügyi bizottság tagjainak. A zárszáma-
dás szerint a mult évi bevételi előirányzat 
6,802.968 pengő volt, a bevételi előirás pedig 
7,029.408.33 pengő, a bevételi előirás tehát 
226.440.33 pengővel haladta meg az előirány-
zatot. A kiadási előirányzat 6,802.968 pengő 
volt, az előirás 6,887.927.55 pengő, tehát az 
előirás 84.959.55 pengővel volt több az elő-
irányzatnál. A háztartási alap zárszámadásá-
nak eredménye tehát 141.480.78 pengővel volt 
kedvezőbb a költségvetésnél. 

Kiderül a zárszámadásból, hogy 1935 végén 
a háztartási alapnál a cselekvő hátralék ősz-
szege 6,218.344.20 pengő volt, a szenvedő hát-
raléké pedig 4,988.874.53 pengő, a cselekvő hát-
raléktöbblet tehát 1,229.469.67 pengő volt. 

Belvárosi Mezi MA PREMIER. 

Ember 
a hid alatt 
Indlg Ott6 közismert színpadi müve filmen. 

A legizgalmasabb magyar film. Fősz*rep'ök : 

Csortos Gyula, Lázár Mária, 
Kiss Ferenc«, Szakács Zoltán 

5,7, 

Széchenyi Mezi Pénteken utoljára 

HATTYÚDAL 
FRITZ KORTNER. És az 

Az aráni ember 
a legszebb kulturfilm. 6-töl folyt. 

A hiteltullépéseket a közgyűlés póthitel for-
májában egyenlítette ki és erre a célra 322.792 
pengőt engedélyezett. 

A vagyonleltár szerint a város vagyona a 
mult évben 368.264.09 pengővel szaporodott. 
A tiszta vagyon 1934 végén 81,578.335.75, 1935 
végén pedig 81,946.599.84 pengő volt. 

Igen érdekes az a kimutatás, amely a var 
gyonértékváltozásokat tünteti fel. A kimuta-
tás szerint a mult évben a városi földek ér-
téke 7965, a kövezetek, csatornák és átereszek 
értéke 2,141.024, a törvényhatósági utak ér-
téke 270.199, az állatállomány értéke 12.637, 

a cselekvő hátralékok 61.910, az alapok va-
gyona 15.340, a készpénz vagyona pedig 42.912 
pengővel csökkent. Az építmények értéke 4914, 
a közkutaké 15.055, a bútorok, szerek és az 
eszközöké 118.036, az erdei terményeké 757, a 
haszonélvezeti jogoké 3,139.614, a cselekvő 
tőkéké 16.243 pengővel növekedett. 

Érdekes az üzemek gazdálkodásának ered-
ményéről készített kimutatás, amely ezerint: 

A fehértói tógazdaság 1935. évi üzletered-
ményéből 11.106.20 pengőt a felszerelések és 
építmények értékéből való leírásra fordítottak, 
míg 4891.94 pengőt kamat cimén a háztartás' 
alapnak adtak át. 

A zálogkölcsön intézet 11.988.14 pengő ha• 
szonnal zárult, amely haszon fele a záloginté* 
zet szabályzata szerint a tartalékalap gyarapí-
tására fordítandó, a másik fele pedig a város' 
szegényház alap javára utaland. át. 

A városi gőzfürdő üzemnél 1935. évben 
20.770.28 pengő felesleg mutatkozott, amely-
ből 9793.79 pengőt leírásra fordítottak, a 
megmaradt 10.976.49 pengőt az üzem a várod 
háztartási alapjának adja át. 

A mezőgazdasági üzem 1935. évi feleslege 
44.702.27 pengő volt, amelyből 5032.81 pengőt 
leírásra fordítottak, 24.700 pengő a városi ház-
tartási alap javára adandó át, míg a fennma-
radt 14.969.46 pengő tőketartalékolásra fordít-
tatott. A gazdaság kat. holdankinti tiszta jö-
vedelme 81.42 pengőt tesz ki. 

Az autóbuszüzem haszna az 1935. évben 
8339.64 pengő. Ezt az összeget teljes egészé-
ben leirásra fordították. 

A gazdasági vasút üzemhiányainak fedeze-

tére a város háztartási alapja 1935. évben 

158.717 peng&t adott át. Értékcsökkenési le-

irásra 7.759.32 pengőt fordítottak. 

A köztisztasági üzemnél az uccák fokozatos 
locsolása következtében 1543.26 pengő veszte-
ség jelentkezik. 

Kél hél alall 
isméi engedélyezték 
a harmadik zálogházai 

A kereskedelmi miniszter nem vonja vissza az engedélyi és 50 ezer 
pengő helyett — 5S00 pengőben állapította meg az uj zálogház 

óvadékát 

(A Bélmagyar ország munkatársától) Alig 
egy hónappal ezelőtt, a márciusi kisgyüléeen 
— mint emlékezetes — megdöbbenést keltett az 
a leirat, amelyben a kereskedelmi miniszté-
rium arról értesített® a város hatóságát, hogy 
Szf-ged tiltakozása ellenére megadja az enge-
délyt dr. Simon Györgynek zálogháza megnyi-
tására A kisgyűlés elhatározta, hogy 6ürgős 
felterjesztést intéz a miniszterhez, kéri a ha-
tározat revízió alá vételét, miután — amint 
azt a város hatósága eredeti felterjesztésében 
is kifejtette — Szegeden ezidőszerint, két zá-
logház mflkőáik, a harmadikra tehát semmi 
szükség nincs. A miniszter leiratában azt ¡6 
közölte a várcs hatóságával, hogy az általa 
engeúélvf s,ett uj zálogház óvadék-összegét a 
kisgyűlés javasl-Ha alapján fogja megállapíta-
ni. A kisgyűlés ífbb éles felszólalás után ugy 
határozott, hegy egyelőre nem foglalkozik az 

óvadék-kérdésévsl, megvárja, amíg a miniszter 
dönt a revízió dolgában, ha azonban a minisz-
ter nem von'a vissza a kiadott engedélyt, ak-

KÖLTÖZKÖDÉSHEZ 
jégszekrények, függönyíariók, viírázs-

r u d ak l ego lcsóbban 

Zománcedények, üveg,- porcellánáruk, 

háztartási és konyhalelszerelési cikkek 

legnagyobb választékban. 

ban 

Tisza Lajos-kőrnt 88. 


