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mait év folyamán nem kevesebb, mint 95.000-ren 
vették igénybe, beleértve a tréningező diákokat és 
sportolókat is. 

Erre az évre a gőzfürdő dijaiból 72,000 pen-
gős bevételt remél a város. A fürdő látogatottsá-
ga aligha hanyatlik, de a népfürdőjegyek árát leg-
utóbb leszállították. A gőzfürdőre nem fizet rá 
Szeged, mert az üzemi költségeket, a személyzeti 
fizetéseket és a beruházásokat leszámítva, több, 
mint 10.000 pengő« hasznot könyvelnek el éven-
kiot. 

AZ ADÓ 

Beszéljenek a számok arról is, hogyan telje-
siti adózási kötelezettségét Szeged polgársága. 
A pótadó 1,485.095 pengő; ebből a háztulajdo-
nosok 1,198.857 pengőt, a gazdák 270.363, a 
társulatok, vállalatok pedig 15.349 pengőt fi-
zetnek. 

Csökken az alkalmazottak keresete. 

Állandóan csökken az alkalmazottak kere-
seti adója, ami arra mulat, hogy csökken az 
alkalmazottak keresete is. Az alkalmazottak 
kereseti adójából befolyt 

1932-ben 226.779 pengő 
1933-ban 210.425 pengő 
1934-ben 185.141 pengó 
1935-ben 180.000 pengő 

Sok a végrehajtás. 

Szomorúan jellemző a súlyos gazdasági vi-
szonyokra, hogy alig csökkenő tendenciát mu-
tatnák a végrehajtási dijak. Végrehajtási di-
ákból befolyt 

1932-ben 37.255 pengő 
1933-ban 51.714 pengő 
1934-ben 40.155 pengó 
1935-ben 40.000 pengő 

Száz év alatt százezres növekedés. 

Legvégül álljon itt adat arról is, hogy milyen 

mértékben növekedett Szeged lakosságának szá 

ina. 

A mohácsi vész idején (1526-ban) 8700 télek élt 

Szegeden. 

Száz évvel ezelőtt, 1836-ban a város lakosainak 

»/áma 32.725 volt. 

1906-ban 107 000 lélek 

löt0-ben 113.000 lélek 

1930-ban 119.109 lélek 

1930-ban 135.800 lélek 

1935-ben 138.000 lélek 

Szeged lakosainak száma. Száz esztendő alatt 

108.009 fővel növekedett Szeged lakossága. Az el-

múlt évszázad alatt minden esztendőre ezer főnyi 

növekedés esett. Erről beszélnek a számok . . . 

H. M. 

Könyvek 
A pap fürdőzés és a napfény gyógybatása. Jj-ta dj. 

tíucsányi Gyula. A nap az egészség és ifjúság 
örök forrása. Gyógyerejo mérhetetlen fontosságú 
ugy az egészséges, mint a beteg szervezet számá-
ra. A ma oly divatos napfürdőzés szertelensé.gei, 
túlzásai miatt azonban igen sokszor nem felel meg 
a várakozásnak, sőt különböző kellemetlenségek-
nek is okozója. A napfürdőzés általános elterje-
dettsége és igen nagy egészségügyi jelentősége 
mellett különös fontosságú e most megjelent mü, 
mely a napfürdőzés és napozás mikéntjére, mód-
jaira tanítja meg az érdeklődőket. Egészséges, 
nek, betegnek egyformán nélkülözhetetlen e kitű-
nő mü. mely Nóvák Rudolf és Társa Tudományos 
Könyv-kiadóvállalat kiadásában jelent meg. 

„Üzenet a j idege* embereknek!" E címmel most 
jelent meg a legaktuálisabb könyvek egyike, má-
sodik javított és bővitett kiadásban. A mü szer-
zője dr. Völgyesi Ferenc. Az emberiség legna-
gyobb része ugy érzi. hogy napjainkban nincs 
valami rendben, elégedetlen és boldogtalan. Az 
idegesség általánossá vált és napról-napra foko-
/.ódik. A szerző, mint gyakorló orvos, jól ismeri 
az ember lelki világát és igyekszik ebből a lelki 
válságból kivezető utat találni. Bebizonyítja, 
hogy még a mai szerencsétlen körülmények között 
is boldogabb életet élhetünk. Az értékes könyv 
most' jelent meg angol nyelven Londonban és az 
angol közönség nagy érdeklődéssel fogadta. Az 
angol szaklapok lelkesedéssel imák e műről, 
meívnek néhánv nap alatt sokezer példányát vásá-
rolták meg. A vastag kötet többek között a követ-
kező témákkal foglalkozik. A kis ember és a nagy 

ilág. Az átöröklés. Lelki típusok. Női lélek, fér-
fias lélek. Hisztéria és neuraszténia. A női és fér-
fi «¡zerelem. Idegesség és szenvedélyek. Védekeaés 

idegesség ellen Nóvák Rudolf és Társa kisdá-

H a v i fillérért 
ÉLETBIZTOSÍTÁS 
A gazdasági krízis nem enyhül, az egzisztenciális bizonytalan-
ság még mindig nő. A vá'sáqnak ebben a folyton tartó sod-
rában a Délmagyarország állandóan keres eszközöket 

ahhoz, hogy előtizelői megélhetési gondjain segítsen. 

A biztosítás ma már elsőrendű életszühséglet, viszont 
olyan olcsó biztosítás, mint amilyent 
azok kannak, akik a Délvragyaror-

szágra előfizetnek, nincs ma. 
Havi 25 tillér ellenében, amelyet az előtizetési dijjal egy üt 

kell lefizetni, minden előfizetőnket, aki 
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2 5 - 2 9 99 2 73 
3 0 - 3 4 99 2 3 0 ,, 
3 5 - 3 9 99 2 0 0 „ 
4 0 - 4 4 

99 170 
4 5 99 

150 
4 6 99 145 
4 7 99 14Ö 
4 8 99 135 
4 9 99 130 
5Ö 99 125 
51 99 120 
5 2 99 115 
5 3 99 107-50 „ 
5 4 99 102-50 „ 
5 5 mm ÍOO 

biztosítunk. 

Ezt az életbiztosítási előfizetőink részére a Foncfere-
nél kötjük. A különbözetet, amely a díjtétel és a 35 fil-
lér között van, a Délmagyarország fizetL További 

részletek a kötvényen. 

Temetkezési Egylet sincs, amely 
hasonló kedvezményt nyújtana. 

Nagy kedvezmények előfizetőinknek a biztosítás minden ágában 


