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5 millióval emelkedett 
eny év alatt 

a város vagyona 
425 ezer pengővel volt kedvezőbb 
a köllségveiÉsnéi a város muilévi 
gazdálkodásának végeredménye 

(A Délmagyarország munkatársától.) Scul-
téty Sáliéiv főtanácsos, az államosított városi 
számvevőség fonóké, most terjesztette a pol-
gármester elé a város mult cvi zárszámadását, 
amelynek egy-egy példányát megkapták a 
pénzügyi bizottság tagjai. A város háztartá-
sa a zárszámadás tanúsága szerint, igen jó 
eredménnyel zárta az elmúlt esztendőt, több, 
mint ötvenezer pengő pénz tárni a ra dván v t ho-
zott át erro az évre, podig a bevételűk igen 
jelentékeny mértókbou emelkedtek és évköz-
ben epnek arányában növelték a kiadásokat 
is. A beviteli előírás a költségvetési előirány-
zatot 548.471.52 pengővel haladta meg, a 
kiadási előírás ezzel szemben az előirányza-
tot 125.105.51 pengővel lépte tul, a háztar-
tási alap mult évi számadásának az eredménye 
tehát 

423.3tw.08 pengével volt kedvezőbb 
a költségvetésnél. 

A tényleges bevétel 7,110.416.78 pengő volt 
•— a költségvetés esak 6.947.612 pengő bevé-
telt irányzott elő —. a ténvleges kiadás pedig 
a költségvotésben előirányzott 6.947.612 pen-
gővel szemben 7,259.764.45. pengő volt. 

A cselekvő hátralékok összege az év végén 
5,532.524.66 pergő volt, a szenvedő hátralé-
koké $.836.064 57 pengő, a csclckvőhátralék 
tehát 1,696.460.09 pengő, ami örvendetes ja-
vulást mutat. A közgyűlés évközben a felme-
rfllt többletkiadások fedezésérc összesen 
340.481.97 pengőt szavazott meg. 

Érdekes változásokat mutat 

a város vagyonmérlege. 

A mult év vécén a zárszámadás szerint 84 
millió 10.650.32 pencő értékű vagvona volt a 
városnak. 5,003 490.03 pengővel több, mint 
1936 végén. A legtöbb vagyontárgy értéke 
emelkedett. A földek értéke 1.431, az épüle-
teké 38.001, az építményeké 17.744, a köveze-
toké 73.509, a eratornáké 8840, a vizmüyeké 
15.573. a törvónvhatésáci utaké 70.138, az 
állatállományé 16.998. az erdei anvagoké és 
termoeztvénveké 20.150, a haszonvételi jogoké 
4.472.992 pengővel, a pénzintézeti betétek 
106 132, az adóhátralékok összege pedig 
268 972' pengő'-cl emelkedett.. A bútorok, sze-
rek cs eszközök értéke ezzel 6zembon 19.570, 
az értékpapíroké 5982. a követeléseké 295.471. 
az egvéb bevételi hátralékoké pedig 269.924 
pengővel csökkent. A cselekvő vaeyonezaporu-
kat igv kereken négv ég félmillió penafí, A 
szenvedő va^on értéke összesen 455.697 pen-
gővel — csökkent. 

A zárszámadás feltünteti 

a városi üzemek 

gazdálkodásának eredményét is. A fehértói 
tógazdaság 16.049 pengő üzemi felesleggel 
zárta az évet, a zálogkölcsön intézet 13.351, 
a gőzfürdő és a tiszai partfürdő 11.644, a 
mezőgazdasági üzem 32.696, az autóbuszüzem 
27.293, a köztisztasági üzem 4600 pengő ha-
szonnal. A kisvasút deficitjéhez a város vi-
szont 142.663 pengővel járult hozzá. 

Hét üzeme van a városinak, a hat hasznot, 
felmutató üzem egyélű összere-fménye 105.633 
pengő nem elég arra, hogy a kisvasút deficit-
jét, fedezze. Az üzemi gazdálkodás, az üzemi 
haszon és a kisvasúti ráfizetés különbözetébe, 
37.0,30 pengőbo került a mult óvbeu a vároe-
uak. 

A zárszámadás az áprilisi közgyűlés na-
pírendjéro kerül, előbb természetesen letár-
gyalja. a pénzügyi bizottság, amelyet a pol-
gármester valószínűleg a jövő hét valamelyik 
napjára hiv össze. 
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Hibátlan ál gyári kiihibíi kmtitbin 

LANPEL és HEGYI cégnél 
Tisza Lajos körút, Püspökbazár. 

Megindult a rendőri nyomozás 
a rágalomhadjárat leleplezésére 

A rendőrség a névtelen levélírók nyomában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Be-
számolt a Délmagyarország orról a megdöb-
bentő rágalomhadjáratról, amely részben 
Szegeden, részben a szélsőséges nyomdater-

niéh.ck hasábjain indult meg az áprilisi köz-
gyűlésen betöltésre kerülő tanácsnoki állás 
egyik-másik esélyes jelöltje ellen és amely 
a legmélyebb felháborodást kéltette a város 
egész társadalmában. A városatyákat Szege-
den postára adott ós írógéppel sokszorosított 
névtelen levelekkel árasztották cl. A névtelen 
levelek nyomdafestéket nem tűrő módon rá-

galmazzák a tanácsnoki állás egyik esélyes 
jelöltjét és annak családját. 

Az útszéli bangón megrágalmazott tisztvi-
selő, amint értosült a gyalázó levelekről, azon-
nal a rendőrségre sietett és megtette a fel. 
jelentést a névtelen rágalmazó ellen. A rend-
őrség széleskörű nyomozást indított és igeq 
komoly oka vau ahhoz „ reményhez, hogy a 
legrövidebb időn belül sikerül lelepleznie a 
rágalmazó bűnszövetkezetet. Már eddig is sok 
olvan adat került a rendőrség birtokába, 
amely határozott irányt ad a nyomozásnak. 

asszony 
tér vissza a Liszt-uccába . . . 

Bocskay Kató regénye a szegedi tanítónői diplomától a főhercegi 
esküvőig 

Szülei Budapestre utaztak, hir ezerint mér áprilisban megtartják 
a hazassagköteat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy ér-

deklődést keltett Szegeden-az a hir, hogy A l -

b r e c h t főherceg a közeli napokban feleségül 

veszi a szegedi származású B o c s k a y Katát. 

Ertcsülésüuk szerint a házasságkötés április hu-

szonharmadikán történik meg és ezzel az egykori 

kis tanítónő bevonul a fenséges asszonyok közé. 

A történet oly szép és romantikus, hogy bátran 

filmet lehetne csinálni belőle és talán akadnának 

olyanok, akik el sem hinnék, bogy történhet ma-

napság ijycn regény. 

Bocskay Katát jól ismerik Szegeden. Itt járt 

egy, vagy két esztendeig a tanárképző főiskolára, 

már mint képesitett tanítónő.. Később kineveztek 

tanítónőnek az egyik hortobágyi iskolába és itt 

ismerkedett meg vele a IJortobágyon vadászó Al-

brecht főherceg egy vihar jóvoltából. A vadászok 

BELVÁROSI MOZI csütörtök 
Csak (e lnő t leknek! 

N1NA PEIROVN4 
Egy orosz táncosnő regénye. 

KORZÖ MOZI csihörtöK 
a»ak lelnO Ueknck t 

A s?eie em v^d'oltfa 
DOLORES DEL RIO, Douglas Fairbanks fő-

sre . flilér ével 

— igy mesélik a romantikus históriát —, -3 taní-

tói lakot találtak legközelebb, ide menekültek bo 

és legnagyobb csodálkozásukra egy csodálatosan 

szép nő fogadta őket: a tanítónő. Albrecht lőhcr-

cégre nagy hatást tett az elbüvölőou kedves tani-

tókisasszony. Ettől kezdve míg gyakrabban vadá-

szott a Hortobágyon Igy kezdődött a regény, amely 

most, körülbelül három esztendő múlva, házasság-

gal végződik. 

Bocskay Katát Szegeden jól ismerték, uilnt «lö-

adóujüvéeznő is szerepelt nem egyszer a színház-

ban is különböző ünnepségek keretében. Szüleivel 

együtt sokáig a Zoltán-uccában, majd a Margit-

uccában lakott, az egész környék ismerte az érde-

kes szemit, magas, karcsú leányt. 

A Délmagyarország munkatársa megállapította, 

hogy Bocskay Kata szülei ma is Szegelen laknak 

Liszt-uceui saját házukban. Szerdán kimentünk a 
Liszt-uccába. Magasföldszintes b iz a Boeskay-

ház A kapun villamos esengő von fclszerelvo, 

Csengetésre fiatal leány nyitott kaput. 

— Senki sincs itthon Boeskayék közül — felelte. 

Már tegnap délután elutazott a család valamennyi 

tagja Budapestre. 

— Szóval, senkivel sem lehet beszélni közülük? 

— kérdeztük. Az elég b a j . . . 

J — Gondolom — mondotta mosolyogva a leány t 


