
4 D É L M A G y A R O R S Z Á O 1936. július 24. 

foei kéftászet, kiadásait 21.000 pértíővel «Bél-
tók. 

M ínslgengliifós 
A kiadási töb&Mekkél saeniben a dológi ki-

adásoknál jelentkező lényeges megtakarítás a 
forgalmiadó kiadásoknál 6000 pengő, a szegény 
Beteg« gyógyszer költségeire előirányzott 29.000 
pengős tétflf a í ínségalap keretébe vitfék át, a 
tráftórtíakéiíefés frfvafrtija címén ."VttO pengő, a tfl-
áüatf  f<*Q9(knA mtézet fc»#<Ms»t]»a# s»» pengő, 
a városi szeretefbáz kiadásaihoz M.Ofi pengő, Az 
anya- és osecsemOvédelem céljaira 24.;>#8 pengő, 
a hajléktalanok nrertbelye kiadásaira 4890 pengő, 
a Magyar A«-zOityok Nemzeti Szövetsége segé-
lyezésére <)üU) pengő, a népiskolai szegény tanú* 
lók segélyezésére előirányozva volt 1800 pengő, 
az foségjárnlék alapba vitetett át s végeredmény-
ben aá insépal.ip kiadásaihoz a városi háztartás 
<vi 817.519 pengőre! járni hozzá, amély összeg a 
városi háztartás teherbiró képességéivel afény-
ban nerti ál] s eniwk a léhcfriCV métsíkléSére a 
szükséges infé.zkedésrkef míg kell téfni — rtiortd-
ja a jelentés. 

\ síé mftu* Kiadások ni fissihlndás 
19 4 ftZAzallha 

A költségvetés kiadásaiból százalék ós arány-
bán k következő tételek ésnek: 

az általános igazgatás költségeire 33.4 
egészségügy költségeire 2.4 
közoktatásügy és Vallásügy költségeire 13.6 
népiólét költségeire 5.2 
közélelmezés költségeire 3.2 
városrendezés költségeire 16.8 
vagyOOígazCaMs költségeit* 10.4 
toifélftgyi kiadásokra 15.— 

Of*szegeti 100 
S z á z a l é k . 

A kiadásokból kizárólag á Síétnilyi kiadótok. 
n nyugdíjasokkal egvütt az Összkiadások 39.3 
százalékát teszik ki. 

J f t l í f l f e f l f i m f z a h a l g a z d a s á g 

Az «aemekföl kiilön-kUlnn a kővetkezőket 
mondja a főszámvevő jelentése-. 

— A fthértói halgazdaság költségvetése az 
elmulf évivel s/ombftn 19.000 pengős emelke-
dést. mtilflf. amelynek indoka a hőtermelés fo-
IYfleóm. A külföldi forgalom felvételével, illet-
ve fokozásával — ttitiife biztos kilátásaink van-
nak -é termelt hal ára eléri alt a parltáél, ame-
lyet tt terínrlésl költséghez és drága takarmánv-
nemíiek dfAho* viszonyítva el kell hogv érien, 
ezen üzom költségvetésével szemben lénvegesen 
kedvezőbb zárszámadást bírunk beterjeszteni. 
Az 1937. évi fehértói halgazdasági üzem költ-
séfrvctésébpfi 80 filléren halárakm «eámoltunk 
s mégis az üzom a város által adott 200.000 
pengős beruházási költség 7 százalékos kama-
tában 14.000 pengőt térit a városi háztartás-
nak. ezenfelül 1776 pottgŐt fordít leírásra. 

— A városi qősfürdő tizemfeleslegéből 11.000 
pengőt ad n háztartásnak, 3145 pengőt pedig 
leírásra fordít. A város! partfürdő költségveté-
se a városi gőzfürdő Mit figyelésivel együtte-
sen van összeállítva ós pedig inén szük keretek 
kötOtt, nmetinviben fissz bevét el 10.950 poncrőt 
irányoztak elő. 

DISZWOM BOK, VIRÁCIÓK: 

8 drb kétszínű 21-es diszgomb 24 (ill 

Í1 drb egyszínű 24-es dlvatgomb 24 fill. 

Nyári riihavirág 18 fill 

Divat rohaviróg 24 fill 
10 fTTXftftFX n*y ,TAt/V: 

Illatos szappan 5 drb 10 Fill. 
Borotva acappan md, v. szegletes 10 fill. 
Vérclállitó rudacsa 2 drb 1ö fill. 
I (lrb stoppoló pamut és 2 drb kézi férna 

10 fUl. 
LIÜrtYKOtirtK: 

12 drb „Ágnes" mítc* légyfogó 24 fill. 

!» drb „Párisi" mé*es légvfogrt 24 fill. 

8 drb „rtrlás" légyfogó 24 fill. 

\ drb „Piramis" üveg légyfogó 24 fill. 
«LBl/MTSZtif lf lKi 

1 kg málnaszörp P l . ís 
40 d#kn mazsola W> fill. 
1 drb eca fél kg Figaro blokksajt Iá fill. 
1 doboz pgyötnrlfis szardínia 51 fill 

KIBŐVÍTETT HKLYISÉGEI f íKBÉK KF.NYKf,-
MWF.1Í t * OEPsóN' VASARÖT HAT! 

A mezőgazdasági üzem a kezelése alatt álló 
548 kat. holdnyi terület után 24.700 pengő 
üzemi felesleget a háztartásnak adia át. 

— Az autóbuszüzem, féleelégéből 8000 pen-
gőt fordit tartalékolásra, ezenfelül még 2415 
pengőt a felszerelésekből leirásra. 

— A Szegedi Gazdasági Vasút kíltségve-
tése a múlt évi keretekben mozog, bár az utas-
viteldijaknál némi emelkedés tapasztalható. 
A rasut az üzem, költségeit megkeresi, de az 
építési költségekből folvó kölcsön kamatai a 
város háztartását terhelik s ilv cimen a városi 
ÍMíSáíáfHIá* 168.422 pengő, a. múlt évi hozzá-
járulás keretében mozog. 

Megjegyzi a jelentés az alapok költségveté-
sénél. hogy az ingégalap költségelőiránvzatába 
kellett sorozni mindazokat- a kiadásokat, 
amelyek a szegénység és a nyomor enyhítésével 
kapcsolatosak. Ezáltal kitűnik, hogv Szeged a 
nyómórenyfiitéshez összesen 317.54.9 pengővel 

járul hozzá. Az állami hozzájárulás összege 
ezzel szenibén 146.000 pengő. Az inségalap 
költségvetése az összes segélyezéseket, a nép-
konyhai kiadásokat, a szellemi és fizikai mun-
kások munkabérét és a városi szeretetház fenn-
tartásával járó kiadásokat öleli fel. 
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A jelentés végűi foglalkozik a város szenvedő 
é6 cselekvő vagvonával. Szeged vagvona az 
1913. évi 91,658.029 pengő 65 fillérről 
110,695.477 pengó 17 fillérre emelkedett. A va-
gyonból levonva a terheket, tiszta vagvonként 
81,946.599 pengő mutatkozik, szemben az 1913. 
évi 63.325.991 pengővel. 

Amig az utolsó békeesztendőben a város 
fldáMágft 23,121.362 pengőt tett ki, ozidőszerint 
Szeged a pénzintézeteknek 23,760.002 pengővel 
tartozik. 

Há*iaríá»i cikkek legjobb beszerzési helye Kavdos-fesiékUxteil 

Fontos kérdéseket tárnyal 
a vidéki kereskedők országos 
szegedi kongresszusa 

(A Déhmgiwrörszág munkatársától.) Nagy 
előkészületek folynak a vidéki kereskedelmi tee-
tü léték ötödik oreZágós kongresszusára,. A 
kongresszust augusztus 15-én és 16-án tartják 
meg. Szeged kereskedelme, élén a kereskedelmi 
és iparkamarával, át van hatva annak a körül-
ménynek a jelentőségétől, hőgy a kongresszust 
Szegeden rendezik meg. Az ország egész ke-
reskedelmének érdeklődése fordul most Szeged 
felé és e lőrelátható , hogy valamennyi kereske-
delmi testület, nagyobb küldöttségekkel képvi-
seltét i magát. 

Az ÖMKE, amely az országoe kereskedői 
kongresszust készíti elŐ, most a nagygyűléssel 
kapcsolatban a kővetkező tájékoztatót adta 
ki: 

„Szeged kereskedelme és egész társadalma 

meleg rokonérzéssel várja a falai közt a vidéki 
kereskedelmi teslülétek ötödik országos érte-
kezletéi. Át országos értekezlet sUhtOS kérdé-
sekben fogja hallatni szavát, kialakítani állás-
pontját és kifejezésre jutMtni jogos követeimé-
n.'ieit. A résztvevők felelősségérzettől áthatott 
munkát fognak végezni, amelynek eredménye és 
hatása él nem maradhat. Emellett az ónban 
részük lesz mindazokban az értékes élmények-
bén, amelyeket, Szeged, ez a szárnyaló léndjihtü 
város kinál. Ezekben a napokban Úgyszólván 
az egész müveit világ érdeklődésének homlok-
terébe kerül. Szeged az ünnepi játékok révén, 
amelyek évről-évre olyan kulturesemények szín-
helyévé teszik Szegedet, amelynek jelentősége 
messze túlterjed kis országunk határain.'' 

W 

Szélhámos fiatalemberek 
kicsaltak 78 pengőt 

és elmulatták 
(A Délmagyar ország munkatársán,ól.) Két 

fiatal napszámost fogött él csütörtökön a rend-
őrség. Tegnfcpólőtt megjelent Domonkos Fe-
renc Szatymaz-uccai gazdálkodó házában két 
fiatalember 06 előadta, hogv a vágóhíd mellett 
elterülő föld az övék és azon learatott zabjuk 
van eladó. A gazdálkodó hajlandónak mutatko-
zott a vételre, kiküldötte fiát a zabot megnézni 
A fiu a zabot, kielégítőnek találta, mire az apa 
30 pengő előleget adott. A két fiatalember a 
pénzzel eltávozott. Másnap, amikor Domonkos 
a zabot haza akarta szállítani, meglepetéssel 
vette tudomásul, hogv nem viheti el, mert a 
zabot, olvanpk adták el, akik nem rendelkez-
hetnek felette, mert nem az övék. Ugyanez a 
két fiatalember felkereste Ábrahám. István Oó-
lya-iiccai kereskedőt, akinek kukoricát kínáltak 
eladásra. Azt állították, hoirv a. Tiszám, u,szár-
lyuk horgonyoz, a kukoricát olcsón, mázsán-
ként 8 pengőért eladnák. Ábrahám randevút 
beszélt meg a fiatalemberekkel a Rudolf-térre. 
A jelzett időben odaállott, kocsival, lóval. Csak-
hamar megérkeztek az eladók ír. akik elsősor-
ban előleget kértek. Ábrahám átadott nekik 28 
pengőt. A szélhámosok ezzel elmentek és azt 
mondották, hogv mingvárt hozzák a kulcsot, az 
uszályhoz. De egvenesen Ábrahám lakására 
siettek és az asszonvnak átadták Ábrahám ál-
lítólagos üzenetét, hogv nagvon tetszik a ku-
korica, mind meg akarja venni, arra kéri fe-
leségét, hogy küldjön még» 20 pengőt,... Az ast-
szonv a pénzt gyanútlanul átadta fe ezzel a 
szélhámosok eltűntek. Amint később kiderült, 
azonnal beültek egy kocsmába* bort ittak, 
muzsíkáltattak maguknak, egyszóval igen iól 
éltek. 

A kereskedő pedig ajalatt a. Tiezapavton vár-
; ta az tiszálv kulcfát. Teljés hét óra hosszáig 
, várt. míg végre rájött, hogv baj lehet a dolog-
; bún. Hazamént és ott értesült arról, hógy a , 
1 szélhámosok a feleségét is becsapták. 

A rendőrség még hajnalban elfógta a. két 
fiatalembert. Nagyban dőzsöltek. A kicsalt 78 
pengőből már csak 1 0 pengőjük volt. a többit 
elszórták. A két szélhámost csütörtök délelőtt 
átkísérték a járásbíróságra, ügyüket, azonban, 
mivel már többször voltak büntetve, áttették 
a tOrvénvp/ékhez. 

Délben megszökött 
a Csillagbörtön rahta, 

este önként jelentkezett 
(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-

nap délben nagy riadalmat okozott a Csillag-
börtön ujszegedi gazdaságában egv fiatal rab 
szökése: Komoróczky György 19 esztendős bor-
bélysegédet, aki valamilyen bűncselekményért 
kapott büntetését tölti a Csillagbörtönben, 
mint jóm aga,viseletű rabot kitették az uiszegcdi 
gazdaságba. Tegnap délben azután nyomtalanul 
eltűnt. A börtönőrök t.üvé tették érte egész 
Újszegedet, de sehol sem találták. A Csillag-
börtön igazgatósága értesítette az esetről a 
rendőrséget én segítségét kérte. Megindult, a 
hajsza a fiatal rab kézrekeritésére, de hiába raz-
ziázták végig a Tiszát, a füzeseket, a rab nyom-
talanul eltűnt. Egész estig folyt a hajsza, köz-
ben pedig Komoróczkv este kilenc óra előtt 
néhány perccel — jelentkezett, a Csillagbörtön 
portásánál. Azonnal megvasalták. Arra. a, kér-
désre, hogy miért szökött meg és hol járt, nem 
volt hajlandó feleletet adni. 

M o r l a n d 
Az árny gyilkos 

DELM AQ Y ARORSZ AG 
¿•LCSoNKöNVVTA* 

PÁRISI NHGY ÁRUHÁZ RÍ. 
IX i a iO . »WHO»ICI és Hl«* UCCU SAROK 


