
Érdekes számok Szeged jövő évi 10 milliós 
költségvetési tervezetében 

Csökkenő-emelkedő kiadósok és bevételek a számvevőség javaslatában 
(2 Délmagyarország munkatársá 

*®í> Szeged város jövő évi köjtség-
tótési tervezetének kinyomatott pél-
dányait csütörtökön kezdték kikéz-
tósiteni a törvényhatásági bizott-
ság s elsősorban a pénzügyi bizott-
ság tagjainak, akik a bizottság ülé-

. "sin előkészítő tárgyalás alá fogják 
tón ni a javaslatot. A pénzügyi bi-
•ottság első ülését hétfő délután 5 
örára hivták össze a Városházára, 
tólószinü azonban, hogy ezen az 
®Iósen nem fejoződik be a tervezet 
tészletes megvizsgálása és , letár-
gyalása s éppen ngy, mint a mult-
tatn, sorozatos üléseken tárgyalja 
taajd a bizottság a javaslatot. 

A számvevőség költségvetési ja-
vaslatának körvonalait a javaslat-
köz csatolt összefoglaló jelentés 
Vlapján ismertette a Délmagyarot-
*zág, a hatalmas mü számrengete-
feében való tallózás rendkívül érde-
kes olvasmány, mert a f»zámok ren-
getege reflektorfénnyel világit rá 
h százezres város életének ezer és 
®®er részletkérdésére. A költségve-
tési tervezet legfontosabb része és 
tórince a háztartás alap költségve-
tési tervezete. Az első Csoport az ál-
talános igazgatás körébe tartozó be-
tóteleket és kiadásokat, tünteti fel s 
bbbe a keretbe tartozik a közigaz-
tatás, a rendészet, tűzrendészet, a 
katonaügy és az adókegelés. 

A közigazgatás 
taemélyi járandóságai 1,619.404 pen-
Pő szükséglettel szerepelnek a ter-
tózetben. Ide tartoznak a polgár-
mesteri hatóság, az árvaszék, az 
anyakönyvi hivatal, a mérnöki hi-
Vatal, a községi biróság, a gazda-
sági hivatal a levéltár, a számve-
vőség, a pénztár, a segédhivatal, a 
Tanyai esküdtek, a szolgaszemélyzet 
tó a kegydijasok s itt van felvéve 
27 ezer pengő különböző segélyezé-
sekre és jutalmazásokra. A közigaz-
gatási dologi kiadásai között hiva-
tali szükségletekre, irodaszerekre 

ezer pengő, postaportóra 12.420 
Pengő, hirdetési dijakra 12-960 pengő 
tón előirányozva. Telefonköltségek-
tó 15.030 pengőt irányoz elő a ter-
vezet s a számvevői javaslat itt 
megjegyzi, hogy ezek a tételek a 
mnltévi állapottal szemben azért 
emelkedtek 1250 pengővel, mert a 
tóndkivüli körülmények következté-
in a távbeszélőbet nagyobb mérték-
ien kell igénybevenni. A városháza 
épület fenntartási költségeire a 

\ multévi 14 ezer pengővel szemben 
10 ezer pengőt, a bérház fenntartási 
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C s í k o n meg! 
Nagy muzsikás, táncos 
vidámiáték. 
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1 költségeire 16 ezer pengővel szem-
ben 6 ezer pengőt vettek fel a ja-
vaslatba azzal az indokolással, bogy 
a nehéz idők következtében csakis a 
legszükségesebb munkálatok hajt-
hatók végre s a nagyobb átalakítá-
sok csakis a viszonyok javulásakor. 
Az idegenforgalom előmozdítását 
célzó kiadásokra összesen 9890 pen-
gő van előirányozva, azonban ebből 
is 3000 pengőt az 1937. és 38. évi sza-
badtéri játékok hiányának törlesz-
tésére fordítanak. Az idegenforga-
lom előmozdítását Bólzó kiadásokra 
tehát mindössze 6890 pengő marad. 
Ebben a fejezetben a kiadások vég-
összege 1,868.119 pengőt tesz ki, ami 
15.234 pengővel több a multévi ősz-
szegnél. 

A rendészet 
eimtí fejzet legnagyobb tétele az 
államrendőrség kiadásaihoz való 
hozzájárulás, ami az idén Is épp 
ngy, mint tavaly 123.334 pengővel 
van felvéve a költségvetésbe. 

Rendkívül nagy mértékben, közel 
százezer pengővel növekedett meg 

a tűzrendészet 
szükségleteinek régösszege egy év 
alatt Az emelkedést a háborús vi-
szonyok, takarmány és anyagárak 
emelkedése, a tűzoltóság felszerelé-
sének fejlesztése a légoltalmi intéz-
kedésekkel kapcsolatos több kiadás 
tette szükségessé, a tűzoltóság sze-
mélyi járandóságaira és jutalmazá-
sokra 193895 pengő van felvéve a 
javaslatba. Ez 45.102 pengővel több, 
mint a mult évben erre a célra for-
dított összeg s a változást a javas-
lat itt azzal indokolja, hogy a tűz-
oltói létszámot egy felügyelői, egy 
I I . osztályú altiszti és 14 kisegítő 
szolgai állással fel kellett emelni. 

A katona ügy 

ÖssZes kiadásai 85.977 pengőt tesz-
nek ki, rendkívül nagy fejezet el-
lenben 

az adókezelés, 
amelynek összes kiadásai 809.416 
pengőt tesznek ki. Ezzel szemben vi-
szont a város adóbevételei 3,213.001 
pengőben vannak előirányozva. In-
gatlan vagyonátruházási illeték ci-
mén 250 ezer pengőt, fogyasztási 
adókból 700 ezer pengőt, forgalmi-
ad órészesedésből 676 ezer pengőt, 
vigalmi adó cimén 160 ezer pengőt 
irányoz elő a költségvetési javaslat. 
Az összes adóbevételi előirányzat 
326.474 pengővel több a tavalyinál, 
amit az általános gazdasági hely-
zetben, a mezőgazdaság helyzeté-
ben, az alkalmzaottak kereseti vi-
szonyaiban és egyéb körülmények-
ben időközben bekövetkezett válto-
zások indokolnak, 

A háztartásalap költségvetésének 
második nagy csoportja 

a közegészségügy, 
ahol 636.994 pengő szükséglettel 
szemben mindössze 193.048 pengő fe-
dezet szerepel a javaslatban. A köz-
egészségügyi igazgatás kiadásai 
269 675 pengőt tesznek ki, a tüdőbe-
teggondozó intézet összes kiadási 
előirányzata 35.501 pnegő, a mentő ' 
szolgálat ellátása 26.600 pengőbe ke-
rül. Ennek az összegnek túlnyomó 
nagyrészét az a 25 ezer pengő teszi 
ki, amit * yáros a ^Vármegyék és ; 

Városok Országos Mentőegyesfileté-
nek fizet a mentőszolgálat ellátá-
sáért. A tüdőbeteggondozó és az uj-
szegedi tüdőbetegkórház szükség-
lete 118.213 pengő, a gyermek tüdő-
beteggondozó intézete 14 ezer pengő, 
a fertőtlenítő intézeté 24.731 pengő, 
a járványkórházé 47.532 pengő. En-
nek a fejezetnek jelentősebb bevé-
teli forrásai az ebadóból befolyó 
13.500 pengő, a belügyi tárcától ka-
pott 28 ezer pengős gyógyszertéri-
tés, a tüdőbeteggondozó intézetnek 
fizetett 13.800 pengő állami hozzá-
járulás, az országos betegápolási 
alaptól járó 48.180 pengő és az OTI-
tól járó 20.140 pengő térítés, továb-
bá a különböző egészségügyi inté-
zetek részére megállapított kisebb-
nagyobb összegű egyéb állami hoz-
zájárulások és támogatások. 

Az állategészségügy 
cimü fejezetben a tenyészállatok be-
szerzése és az állatállomány megja-
vítása céljára 32.300 pengő van elő-
irányozva, a külterületi kutak fenn-
tartására 1100 pengő van előirá-
nyozva, a marhajárlatokért remél-
hető jövedelmet pedig 13 ezer pen-
gőben irányoza elő a tervezet 

A közoktatás, közművelődés 
és vallás 

cimü csoportban a tanügyi kiadáso-
kat 889.920 pengőben irányozza elő 
a költségvetési tervezet. Ebben az 
összegeben a egyetem 45.100 pengő-
vel szerepel. A zeneiskola kiadásai 
86.810 pengőt, a könyvtár és ma-
zenm kiadásai 64.836 pengőt tesznek 
ki. A szinbáz kószpénzsegélyezesó-
rc 25 ezer pengő, fűtésére 12.240 pen-
gő, világításéra 12 ezer pengő van 
felvéve. A színházzal kapcsolatos 
összes kiadások 83.475 pengőt tesz-
nek ki. Közművelődési intézetek és 
egyesületek segélyezésére 51.687 pen-
gő van előirányozva a tervezetben. 
Ebből az összegből 4000 pengőt kap 
a Szeged AK, 1000 pengőt kapnak a 
filharmonikusok, 10 ezer pengőt az 
iskolánkivüli népmüvelés és 5560 
pengőben van megállapítva a mű-
vészek támogatására műtárgyak be-
szolgáltatása ellenében átengedett 
kilenc lakás lakbére. A leventealap 
segélyezésére 136-698 pengő, a Kor-
mányzó ur emlékmüvének költsé-
geire 6000 pengő van előirányozva 
a tervezetben. A vallási élettel kap-
csolatos kiadásak, a plébániák fenn-
tartása, a kegyúri kiadások, a hit-
felekezetek támogatása stb, össze-1 
sen 229.723 pengő előirányzattal sze-
repelnek a tervezetben. i 

A városi árvaház, a társadat 
szegényakció, a szeretetház. nép-
konyhák fenntartása 587.483 pengő-
be kerül, amivel szemben ennek a 
fejezetnek összes bevételi forrásai 
mindössze 124.488 .pengőt hoznak a 
városnak. 
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— Szabad? 
— Nem, mert már meguntam a 

rossz felvételeit! Vegyen már maga 
is Voigtlánder-gépet, azzal mindenki 
nagyon jó felvételeket készítheti 

A világhiiü Voigtlánder-tényképc-
zőgépekről szóló gyári ismertetőt kér-
je fotokereskedőtöl, vagy a vezérkép-
viselettől: Solc Testvérek, Budapest. 
IV.. Kecskeméti-utca 8/16 

Anya- és csecsertiővédeiemre 
22.173 pengőt, a napközi otthonok 
fenntartására 34.370 pengőt, a haj-
léktalanok menhelyének fenntartá-
sára 6359 pengőt, a különféle jóté-
kony intézetek segélyezésére 14.310 
pengőt, a szegény tanulók segélye-
zésére 10.200 pengőt fordit a város. 
A népjóléti célokra előirányzott 
teljes összeg: 119.037 pengő. 

A közvágóhíd 226-5549 pengő, ami-
vel szemben a vágóhídi bevételek 
223.000 pengőben vannak előirányozva, 
vagyis jelentéktelen a különbség a 
bevételek és kiadások között. A 
piacrendészet 49.842 pengő költség-
gel jár, viszont helypénz cimén 175 
ezer pengő bevételt irányzott elő a 
számvevőség. 

Városrendezési, városépítési cé-
lokra, utcarendezésre, forgalomsza-
bályozásra 274.585 pengőt fordit a 
város. A kövezetvámbevétel 245.500 
pengőben van előirányozva. A sé-
tányok, parkok, terek fenntartása 
és karbantartása 266.830 pengőbe 
kerül. 

A városi bérházak jövedelme 
363.755 pengőben, a laktanyák jöve-
delme 178.361 pengőben, az erdőgaz-
daság jövedelme 180.837 pengőben, 
a bérbeadott földelt jövedelme 
1,784.708 pengőben, a legelök jöve-
delme 34 ezer pengőben van megál-
lapítva. 

Tisztogatási akció 

egy bulgáriai városban 
Szófia, december 10. A Nemzetközi 

Sajtó Tudósító jelenti: A bolgár fő-
városban szerdán este közölték, bogy 
Bulgária legnépesebb városában, Plow-
diwban (Philippopei), a szerdai nap 
folyamán a vasárnapi egésznapos szó-
fiai razziához hasonló tisztogatási ak-
ciót hajtottak végre. Plowdiwban is 
a katonaság igénybevételével folyt a 
razzia és hajnali négy órától este 
hétig tartott A hivatalos közlés sze-
rint a várost meg akarták tisztitnnj » 
nem kívánatos elemektől. A razzia 
creményéről még semmit sem közöl-
tek 
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Telt házak mellett futó 
naey magyar filmi 

Egvasszonp uisszsnlz 
Rendezte: Radványi Oé/a 

Főszereplők: 
TASNADY FEKETE MÁRIA 

Jávor. Somlay, Csorto*. Zsll'ey 
Tekintettel a szokatlanul nagy ér-
deklődésre, vasárnap délelőtt fél 11 
órai kezdettel l s tartunk előadást! 


