9 és félmillió kiadás. 7 és félmillió bevétel

2 millió pengős hiány
Szeged jövő évi költségvetésében
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értékcsökkenési tartalék" szerepel.
Sorban következik ezután a zálogház, a gőzfürdő, a mezőgazdaság,
amelyről megjegyzi az előterjesztés,
hogy „a mezőgazdaság költségvetése nem állíttatott össze, mert a gazdaság 1911. október 1-től bérbeada(A Délmagyarország munkatárA szükséglet és a fedezet egyes végleges döntés, illetőleg a döntés tott." Az autóbuszüzemnél 31.382
tától) Az utolsó simítások után csü- tételeinek kimutatásában a követ- a költségvetés összeállítása után pengő jelentkezik feleslegként, a
törtökön teljesen készen — a javítá- kező számok szerepelnek:
született meg. Ezek között a tételek gazdasági vasúinál jelentős hiány
sokkal is ellátva — került ki a váközött szerepel a város 5000 pengősvan: 80.000 pengő, amely a város
Szükséglet':
ros költségvetése a nyomdából. A Álialános igazgatás
3,140.354 P hozzájárulása az alsóvárosi Hunya- háztartási alapjából nyer majd fejövő bét elején a pénzügyi bizottság Közegészségügy
524.607 P dy liget létesítési költségéhez, 3000 dezetet. A köztisztasági üzem 3182
elé jut. Különösen olyan tételek Közoktatás, közművelődés 517.576 P pengőt ad a város Juhász Gyula pemrő feleslesret mutat ki
megváltoztatására
kerülhet
sor, Szr.gényügy, népjólét
703.236 P síremlékének felállítási költségeire.
amely a pótadó mértékét befolyá- Közélelmezés
424.580 P Gróf Kelebelsberg Kunó és Somololb'atja. A város
számvevősége
Városépítés
981.970 P gyi Szilveszter emlékére tartott
'jgyattis a költségvetés előterjesztégyászmisék költségeire 124 pengőt
Vagyon igazgatói
1,114.147 P
sében kimutatja, hogy a mutatkozó
ad a város- A tűzoltó szövetséget
Hitelügy
1.019.486 P
hiány 91 százalékos pótadóval tün2500 pengővel segíti. A vámházak
összesen: 9,425.956 P
tethető el. Most már arról lehet szó,
tatarozásához szükséges költségek
A mult évi költségvetéssel össze- összege 10.000 pengő. A tanyai közhegy 8 pénzügyi bizottság a közBudapest, december 11. Hivatalogyűlés előtt olyan
változtatásokat hasonlítva, lényeges emelkedés van igazgatási központok tüdőbeteg gon- san közlik:
fog javasolni, amelyek alacsonyabb- a közoktatás, közművelődés és az ez- dozó helyiségeinek építését 6000 pen- „A kormányzó úr őfőméltósága,
vallás
tételében, gével segíti elő a város. A belterü- akinél egy idő óta apróbb lázak kera szállíthatják le a pótadót, leg- zel összefüggő
alább" is annyira, hogy a pótadó a azonkívül — /osztatlan örömére a leti óvódák tatarozási költségét az letkeztek. vizsgálat céljából ma délmult évi 80 százalékot ne lépje túl város lakosságának — a városépí- eddigi 50.000 pengőn felül további után a Siesta szanatóriumba ment.
lényeges különbséggel. Erre vonat- tés, városrendezés, útak, Utcák, te-45.000 pengővel növelték. 30.000 pen- 1941. december 11. Dr- Szöllősy La
kozólag még határozott irányvona- rek, járdák gondozásának, karban- gőt irányozták elő a móravárosi jó;? m. kir. egészségügyi főtanácsos."
lat nem jelöltek kí, amit mutat az tartásának tételében. Mindegyik té- elemi iskola karbahelyezésére. Ezt
a most is alkalmazott szokás, hogy ti/l lényegesen emelkedett tavaly az összeget abban az esetben hasza költségvetést összefoglaló előter- óta a szükséglet viszonylatában
nálják fel, ba a már korábban előjesztési beadványon a számvevőség
A szükségletet fedező összeg a irányozott és nagyrészt iskolai légüresen hagyta azt a rubrikát, ame- következőképpen oszlik meg: álta- oitnlmi óvóhelyek építésére felhaszlyet a következő mondat vezet be? lános igazgatásra 2.838.582 pensrő; nált 70.000 pengő nem bizonyulna
„Mondja ki a közgyűlés, hogy a pót- közegészségügyre
165130
pengő; elegnek.
Budapest, december 11. A Kereszadó kulcsát az 1942. évre . . . száza- közoktatás, közművelődés, vallásra
A szatymazi gazdasági népiskola
tény
Nemzeti Liga egyetemi kisebblikban állapítja meg."
134.247 pengő; szegényügy, népjó- átalakítási költségeihez 17.000 penségi
pályázatának
eredményét a
létre 161.772 pengő; közélelmezésre gőt ad a város, a piarista gimnáműegyetem
dísztermében
ünnepéJ 510.960 pengő; városépítés, gondo- zium épületén szükséges átalakítázásra 283.388 pengő; vagyonigazgn- sok és újabb építések céljára 100000 lyesen hirdették ki. 150 pengő jutaltásra 3,059.886 pengő; és végül a hi- pengőt irányoztak elő. Különféle mat kapott Hegyes Zoltán szegedi
A költségvetés három főrészből teliigyre 332.494 pengő áll rendelke- társadalmi, sportegyesületek, körök diák.
áll; a háztartásalap, az önálló va- zésére a városnak. Legnagyobb el- ©s szövetségek támogatására is jegyonkezelésű intézmények és ala- térés a vagyonigazgatási tételben lei, tős összeget vettek fel. A rnhói
pok, valamint az alapítványok költ- szerepel a szükséglet és a fedezet or-zágdászlót 2000 pengőből állítja
ségvetéséből. A költségvetés 9,125.956között: közel kétmillió pengő. A fci Szeged.
pengő szükségletet mutat ki. Nem mult évi költségvetéssel szembea
400 pengőről 1200 pengőre emeli
vették fel a költségvetésbe azokat mutatkozó különbözeteket részletea
város
a Dugonics Társaságnak
a szükségleteket, amelyeknek ügyé- sen megindokolja a számvevőség az
szánt
támogatási
összeget, 500 penben még nem született meg a vég- egyes Csoportok, fejezetek, címek és
(A Délmagyar ország munkatárgővel
segítik
a
Kecskeméten
leges döntés, összesen 52 ilyen rovatok megfelelő helyén.
sától) Amint ismeretes, a közellámegjelenő
„Hajnalodik"
című
nemköltségvetésbe fel nem vett tétel szeA belügyminiszter rendelkezése
zetpolitikai
szemlét. A Nemzeti tási miniszter december 10-től kezrepel a számvevőség kimutatásában.
alapján beolvasztották a város ház- Munkához pontnak 1900 pengőt ad a drdőleg a vendéglátó üzemekben
tartási alapjába a nyugdíjalapot,
város, a Revíziós Liga eddigi évi rendeletileg bevezette a zsírváltó jea közúti híd fennlartásí alapját, a 590 pengős támogatását
1500-ra gyeket. A rendelet hatálya tehát
A 9,425 956 pengős szükségletre rakpart fenntartási alapját; ezek az emelte fel. 3000 pengőről 5000 pengő- szerdán életbe lépett, Szegeden azonalapok' 1941. december 31-én meg- re emelték fel a SzAK évi segélyét. ban ennek ellenére még nem alkal7,186.159 pengő fedezet, áll rendelkezésre, a hiány csaknem kétmillió, szűnnek és mesrfelelő rovat alatt be- Az eddigi 50.000 pengős leventealap- mazták a rendelkezéseket. Érdeklődportosan 1,939.497 pengő. Ez a hiány olvadnak a háztartás költségveté- loz ujabb 86.000 pengőt adtak. A tünk a közellátási hivatalnál, ahol
csengelei templom építésére 20.000 megtudtuk, hogy Szegeden egyelőre
— mint ahogy a számvevőségi elő- sébe.
pengőt irányoztak elő. a Mars-téri nincs szó a zsírváltójegyek bevezeterjesztés mondja —, a házadó, földmelegedőt 1000 pengőből építik fel. téséről. Szeged uincs belekapcsolv
adó. társulati és tantiémadó 2,071.089
Gyermekjátszóteret épít, különféle sz állami zsírellátási akcióba, nápengős összege után 91 százalékkal
ulllákat kövez ki a város? a Dání- lunk a zsírjegyrendszert is külön
számítandó községi pótadóval fedezntca kiküvezése 20.000 pengőt, a téli állóan intézi a közellátási hivatal
hető.
A polgármester ele terjesztett kikötőhöz vezető út megépítése 20.000 és nem látja szükségét annak, hogy
Összefoglaló jelentés felsorolja a pergőt, a Tábor-utca rendezése 5000 a vendéglői zsírváltójegyek rendköltségvetésbe fel nem vett tétele- pengőt, a Szappanos-utca rendezése szerét bevezesse. A legtöbb vidéki
Péntektől vasárnapig
ket is. számszerint — mint már em- 10 000 pengőt igényel. Átjavítják a városban így van ez, egyelőre te
lítői tűk — ötvenkettőt. Ezeknek tanyai útakat, ú j útakat építenek, hát csak Budapesten és környéké
nagyrésze különféle hozzájárulás, illetőleg az építéshez hozzájárulnak lesz zsírváltó jegy.
grandiózus filmje:
segély és kiutalás:
végösszegük nagyobb 5—10—20 ezer pengős téte672.504 pengőt tesz ki. Ezekben az lekkel. Végül a gázgyári kölcsön
S z é c h e n y i
M o z i
ügyekben még nem történt meg a visszafizetésére felvett
Ma 5, 7, 9-kor
államköl-

Mennyi (esz a pótadó: 94, vagy 80 százalék T — Érdekes számok
a költségvetésben a város gazdálkodásáról
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Nagy színészek óriási filmje. —
Angliai Erzsébet és Stuart Mária
megrázó drámája A főszerepekben
ZARAH LEANDER és
WILLE B1RGEL
h í r a d ó
ESl'őadások kezdete 5, 7 és 9 órakor

S C O a Z Ó S A N
Ma b—1 és 9-kor
Zimonyi M á r i a — Rózsahegyi
GÁBOR MIKLÓS, ADORJÁN ÉVA
PATAKY JENŐ, B1L1CSY

»CIGÁNY

csön visszafizetésére előirányzott
törlesztés jövő évi összege 100.000
pengő.

tí* üzemek
költségvetése
Felsorolja ezután az összefoglaló
jelentés az üzemek költségvetését.
Eszerint a fehértói tógazdaság jelenleg U.120 pengővel rendelkezik,
ez-az összeg-mint „haszonból eredő
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Gogoly világhírű regényének film- j
változata HARRY BAUR főszereplésével
t
U F A - H Í R A D Ó
Legszebb karácsonyi ajándék
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