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Másfélmilllós hiány 
a város költségvetésében 

93 százalékos lesz a pótadó ? 
(A Délmagyarország munkatársától.) A' vá-

ros jövő évi költségvetési tervezete a közeli na-
pokban kerül ki a nyomdából. Mint már je-
lentettük, a jövő évi költségvetésben lényege-
sen magasabb a várható bevételek és az elő-
irányzott kiadási tételek között a különbség. 
'A kiadási tételek végösszege a jövő évi 

költségvetésben 7,636.281 pengő 
a bevételeké 6,156646 pengő 
a hiány •'hát , 1,479.635 pengő. 

Mipthogy pedig egy százalék pótadó körül-
belül 15 ezer pengőnek felel meg, a másfél mil-
lió pengős deficit 97 százalékos pótadóval 
volna fedezhető. 

A mull évi költségvetéshez képest feltűnő a 
deficit emelkedése. A városi költségvetésbe ál-

lították be a légvédelmi költségvetést Is 'és 
ezenkívül mintegy százezer pengővel emelke-
dett a népjóléti ügyosztály költségvetése A 
megélhetés drágulásával, az Ínséggel mind 
több öregembert kellett a városnak eltartania, 
akiket azelőtt a hozzátartozóik láttak el. Az 
ellátatlan szegények száma legalább 50 szá-
zalékkal emelkedett és ezzel együtt a szegény-
ügyi kiadások is. 

A folyó évi költségvetésben a kiadások 

végösszege 7,208.216 pengő, 
a bevételeké 6,132346 pengő, 
a hiány 1,075.870 pengő. 
Az idei deficitet 70 százalékos pótodéval fe-

dezték. Igaz, hogy itt is ugy faragták le a ki-
adásokat a költségvetés tárgyalásakor, / 

• • 

Oi véres verekedés 
Vad legényhábovu Nagyszéksóson, egy 

halottal és három súlyos sebesiiliiel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az elmúlt 

vasárnap a véres verekedések vasárnapja volt. 

Évek óta nem történt annyi szurkálás egyetlen va-

sárnapon, mint most. Szinte egymásután jelen-

tették a kórházból, a sebészeti klinikáról az ese-

teket, amelyek majdnem kivétel nélkül súlyosak. 

A sort Horváth József 19 esztendős gyári mun-

kás nyitotta meg, akit Algyön késeltek meg. Ál-

lapota rendkivül súlyos. Ugyancsak Algyön és 

valószínűé? ugyanannál a verekedésnél szurkálták 

össze Borbély János 20 esztendős napszámost, 

oki szintén súlyos sérüléseket szenvedett. A tette-

lek ismeretlenek. 

Császár István 25 esztendős Mórahalom 211. 

szám alatt lakó napszámost megbicskázták a Ban-

kó-féle vendéglőben. Császár állapota válságos, 

hétfőn délelőtt a közkórházban kihallgatta a vizs-

gálóbíró, a tetteseket megnevezni nem tudta, mert 

semmire sem emlékezett. 

Rózsa József 22 esztendős szegedi gyári mun-

kásnak, aki a Kormányos-ucca 29. szám alatt la-

kik, ismeretlen tettesek beverték a fejét, még pe-

dig olyan erővel, hogy a kórházba kellett vinni. 

A vasárnapi verekedésekre a koronát a nagy-

sséksósi kultúrházban lefolyt verekedés tette fel. 

A kultúrházban bál volt ós azon nagyszámban 

Jelentek meg a legények és szakadatlanul ittak. 

Hatalmas mennyiségű bort ihattak meg, a bor 

hatása alatt virtuskodni, verekedni kezdtek. A 

nagyszabású verekedés részleteit még nem tisz-

tázta a rendőrség, egy azonban bizonyos, ami-

kor a rendőrök szétválasztották a társaságot, a 

helyszínen három súlyos sebesült és egy halott 

maradt. A halott egy fiatal legény: Tombácz Imre 

20 esztendős földműves, akit Németh György rösz-

kei legény szúrt halálra. Tombácz a halántékán, 

az arcán szenvedett súlyos sérülést, halálát azon-

ban az a szúrás okozta, amely egyenesen 3 szi-

vébe fúródott és nyomban végzett vele. Maga a 

gyilkos legény is a súlyos sebesültek között van. 

Amikor a helyszínre érkezett orvos a halott Tom-

báczot meg akarta vizsgálni és ezért a holttestet 

megfordította, a halott legény szájából dőlt a 

bor. , 

A rendőrség valamennyi ügyben megindította 

a nyomozást. A gyilkos legény őrizetben van. j 

„Svájc és az északi államok 
példája mulatja, hogy 

a kisebbségi kérdés megoldható" 
10 millió kisebbségi polgár stockholmi kongresszusa A magyar 

kiküldőllek előterjesztései 

Stockholm, augusztus 29. Most ért véget 
Stockholmban az európai kisebbségek értekez-
lete, amelyen 13 országból mintegy 50 kikül-
dolt vett részt, akik összesen 35 -40 millió lel-
ket számláló európai kisebbségek közül 25 mil-
liónyi kisebbség képviseletében jelentek meg. 
Rés/Ivettek többek között az értekezleten a 
szudétanémet nemzetiségek, az erdélyi ma-
gyarság, az északamerikai németek, a lettor-
í-zági oroszok, ukránok és más európai kisebb-
ségek kiküldöttei. Az értekrzjet Hr. W i 1 f a n 
volt szlovák képviselő elnöklete alatt tgrlotta 
ülését. Nagy hatást keltett az értekezleten dr. 
S z ü l 16 Géza, a felvidéki egyesült magyar 
párt képviselőjének, a csehszlovákiai magyar-
ság kiküldöttének és báró .Tósik a Miklós, az 
erdélyi magyarság képviselőjének előadása. 

Dr. S z ü 11 6 Géza beszédében a következő 

négy kérdést vetette fel: f. Van-e különbség a 
háború előtti és háború utáni kisebbségi poli-
tika között? 2 Hogy válnak be a kisebbségvé-
delmi szerződések azokban az államoktón, 
amelyekben kisebbségek élnek? 3. Melyek a 
kisebbségek legfőbb panaszai? 4. Hogyan kell 
a kisebbségi kérdést általános megelégedésre 
megoldani? 

Báró J ó s i k a megállapította előadásában, 
hogy a kisebbségi kérdés egvik forrása az eu-
rópai háborús veszélynek. A Népszövetség, 
amely mint a kisebbségvédelmi szerződések 
biztositója szerepel, vajmi kevéssel járul hoz-
zá a kisebbségi kérdés megoldásához. Ha ke-
ressük az okait annak, hogy a kisebbségi kér-
dés ennyire kiéleződött, mindenekelőtt meg 
kell állapítani, hogy bár hirdették az állam-
polgárok önrendelkezési jogát, még ma is 40 

millió főnyi kisebbség él Európában, Ezek a 
kisebbségek hajlandók teljesíteni állampolgár-
ságukból folyó kötelességeket, de ezzel szembeni 
követelik, hogy tartsák tiszteletben legelemibb 
népi jogaikat. 

•— Lehetetlen — folytatta báró Jósika —• 
Európa térképét ugy megalkotni, hogy min-i 
d^n kisebbség anyanemzetétől lakott ország 
határain belül kerüljön Svájc és az északi ál-
lamok példája mutatja, hogy a kisebbségi kér-
dés megoldható. Ha nem oldható meg ez al 
probléma, ez súlyos nemzetközi viszályokra: 
vezethet s esetleg háború előidézőjévé válha-
tik. 

Az értekezlet két fontos határozati javaslatot 
fogadott el. Az első kimondja, hogv a kisebb-
ségi értekezlet meggyőződése szerint a sajáÉ 
nemzetiség szeretete, az ahhoz való hűség étf 
életjogaiért való sikraszállás erkölcsi parancs, 
de éppily erkölcsi parancs más népek élni aka-
rásának és életjogának tisztelelbentartása. 

A második határozati javaslat megáHapil ja, 
hogy az európai népcsoportok helyzete igert 
sok mértékben rosszabbodott. 

A nemzetiségi értekezlet az európai államok 
kormányaihoz azt a sürgős felhívást intézte, 
hogy igyekeznek megvalósítani olyan uj ren-
delkezés', a*"ely politikai és kulturális térért 
tiszteletben tartja a nemzetiségek életiognit, 
biztosit ia azok egyeniogu*ágát. mindenek fe-
lett az iskoláztatási és egyházi, valamint gaz-
dasági téren. 

Gróf Andrássy Géza halála 
Hétfőre virradó hajnalon 82 esztendős korában 

meghalt Andrássy Géza gróf, a békebeli Magyar-

ország egyik legérdekesebb egyénisége. Egészen 

az utolsó percéig hódolt élete nagy eszményének, 

a magyar sportnak. Balatonföldváron néhány nap-

pal ezelőtl végzetes szivattakot kapott. Ma haj-

nali két órakor szivgyengeség következtében meg-

halt. Betegágyánál az egész idő alatt ott volt fia, 

Andrássy Manó gróf és leánya, Andrássy Marica 

grófnő, Liechtenstein Jánosné hercegné. 

Hosszú ideig volt képviselő. A szabadelvű párt 

híve volt, innen azonban Tisza István gróf mi-

niszterelnöksége idején kilépett és előbb a disszi-

dansekhez, majd az alkotmánypárthoz csatlakozott. 

A régi főrendiháznak örökös tagja volt. A háború 

kitörésekor önként jelentkezett katonai szolgálatra 

és harctéri szolgálataiért elnyerte a Mária Terézia 

rend tiszti arany érdemérmét. Barátja volt VI I , 

Edvard angol királynak, aki velszi herceg korában, 

amifcor Budapesten tartózkodott, állandóan gróf 

Andrássy Géza társaságában mutatkozott. A sport, 

a lovaglás és a vadászat volt föszenvedélye. Ren-

geteg áldozattal ö honosította meg Magyarország 

gon a lovaspólót. 

31-én szentelik be holttestét Budapesten, ma jd 

autón hazaviszik az elszakított területen lévő Krasze 

nahorkára, ahol a vártemplomban lévő kriptában 

helyezik örök nyugalomra felesége mellé, aki a 

nagy Kaunitz-család utolsó leszármazottja voit:[ 

Kaunitz Eleonora grófnő. 
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A közeledő Iskolai Évre 
Revíziós pastell kréta 1 dobozban t» drb —08 

Egyenes vonalzó 25 cm-es —10 
Rajzszeg l-es 1 doboz 100 drb . , .—14 
Bakalit ceruza hegyező | —.14 
Antracén irótinta 1 üveg —.14 
Ironhosszabbitó fából, nikkelezett résszel —.18 
Gumis töllszár <—18 
Gombfesték 1 palettán 6 drb *—18 
Töltőtoll hegy 2 drb —24 
Alumínium festék tál 6 drb j —.24 
„Párisi" fekete iron 3 drb —.28 
Festékdoboz fából 12 drb festéknek —.48 
Dupla kihuzós tolltartó —.58 
Iskolai körző papir dobozban *—68 

Képes ovodás táska bőr szíjjal : —.78 
Rajztábla negyedives *—88 
Zöld molinó hátas iskola táska, 

bőr szíjjal "—98 

Erőlcmez kézi ovodás táska —98 
Lakkvászon fekete hátas iskola táska. 

bőr szíjjal P 1.98 

Kérje most megjelent iskola! árjegyzékünket! 


