'Szeged, 1915. augusztus 31.
elő. mivel az 1915. óv I. feléiben az eredmény
45.724 korona 95 fillért mutat.
A kövezetvám-jövödstemnél mutatkozó
47.000 korona visszaesést ós .azt, .hogy az
1915. évi 275.409 korona előirányzattal szemben csak i2í28.974 .koronát irányoztam elő,
indokolja az, liogy az 1915. I. felében 99.335
korona 13 fillér eredményt értünk el.
A városi átirási dijak mult évi 80.085 koronás előirányzatával szemben az 1916. évi
előirányzati összeget a felére, 40.000 kor.-ra
kellett mérsékelni, ímert az 1915. I. félévi
18.733 korona 20 filléres eredménnyel szemben kedvezőbb eredmény elérhetését nem
tartam valószínűnek.
A biáíriföldek jövedelme az előző évi előirányzattal szemben 39.000 korona apadást
mutat. Ezen visszaesés az elhagyott bérleteknek ujabban történt- kedvezőtlenebb hasznosításából állott elő.
A kiadási tételek előirányzatánál ugyanazon elv vezérelt, mint a bevételeknél, t. i.
az, hogy a költségvetési eredménye a valóságos eredménynek mögötte ne maradjon.
Általában véve az egész vonalon a kiadások
erősen emelkedtek,
mert. a háborúval kapcsolatos áremelkedések háztartásunkat is
természetszerűleg erősen, igénybe veszik. Az
üzemekihez szükséges szén, ,a tűzifa, a rendőrök ruházata, a lovak élelmezése, a nap©zániibérek erős felemelkedése, az élelmicikkek megdrágulása oly tetemes terhet róttak háztartásunkra, liogy az ezzel járó kiadásokra szükségessé vált hitel előirányzásával a mult évben 304.965 koronáiban megáll api tett rendkívüliek fedezésére szolgáló
alap 33.539 koronára .szállett alá.
Kiadások emelkedtek:
a vároiiii fogyaszt, álletlélk kezelésénél 3.500 iK
a vízvezetéki űzetni költségeinél
44.000 K
városi gőzfürdőnél
il1,700 K
közvágóhíd' üzemköltségeinél
26.000 ,K
szivattyútelepek költségeinél
.14.000 Tv
szenvedő tőkék törlesztés-énéi
41,000 K
.szenvedő tőkéik k'amataiinál
243.000 íK
közigazgatási személyi kiadások
6.000 K
szolgáik ruházata
4.000 K
•irodai költségek
5.000 K
közigazgatási hivatalok fűtése
6.000 iK
rendőrök ruházata
11.000 K
katonai átvonulási szállásdíjak
28.000 K
népiiskolák fűtése
5.000 K
fertőtlenítő intézet
5.000 K
utcák kőiolajviláigi'tiása
6.000 K
tűzoltó-lovak 'élelmezése
2.000 K
városi szegén yápolda
324)00 K
városi árvaház
8.000 K
közjótékonysági segélyek
6.000 K
városi lovaik élelmezése
.42.000 K
tájlfajta fedező mének
41.000 K
Ezeken a felsorolt tételeken kivül a költeégvetlés majd minden cimén és rovatán észlelhető a kiadások kisebb mérvű
emelkedése.
Különösen a felsorolt tételeknél az emelkedéseiket előidézték: a ruhanemüek, .a cipők,
a fűtőanyag, a kőszén ős egyéb, a városi üzemeiknél ós intéseteknél szükséges anyaigek
árának, valamint a napszámbéreiknek rclhai3nos emelkedése. A kamatoknál mutatkozó
243.000 koronás emelkedés abból állott elő,
hogy a város pénztáréinak terhére jegyzett
4 millió korona értékű hadikölesön kötvényekre felvett lombard kölcsönök Után fizetendő k a m a t r a .a- szükséges fedezetet elő kellett .irányozni. Gondolni kellett azein, kivül az
élelmi cikkek folytonos drágulására és arra,
hogy esetleg járványos betegségek a fertőtlemitő intézet m u n k á j á t fokozná fogják.
Kiadások esteik:
a várc© által fizet, állami adóknál 14.000 K
a városi bérház fentartásánál
9.000 K
népiskolai épületeknél
5.000 K
főgimnáziumnál
42.000 K
utcák lágszesz-világii'táisánál
35.000 K
A város által fizetendő állami- aidiók bszszcige .a földadókuliosnak 25-ről 20 százalékra
törtéint leszállítása folytán esett 44.000 koronával. A városi bérház és az iskolai épületek előirányzata azért csökkent, mert 1915re olyan renováláte-i költségek voltak előirá-
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nyozva, amelyek az .1916. évire nem igényeltetnek.
Az u t c á k légszeszvilágitási költségét
35.000 koronával lelhetett mérsékelni, mert a
hadi állapotra összeállított világítási naptár
tényleges eredménye részletes számitár-j alapján azt eredményezi, liogy az 1915. évre előirányzott 130.000 koronával szemben, a mérsékelt világítás 95.163 koronából fedezhető és
az egész vonalon, követendő takarékosság elvénél fogva feltétlenül kívánatos, hogy a
mérsékelt 'világítás az 1916. évre is fentartassék.
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Nagy dráma 4 felvonásban.

Vígjáték 4 felvonásban.

Előadás

este 9 érakor

a ngárí

helyiségben.

Rendes helyárak.
Mm

elfladásoh

nn
icsenek.

(Saját tudósítónktól.)
Csütörtöki számában megemlékezett a Délmagyarország
azokról a bonyodalmakról, amelyek ujabban Szeged faellátása körül keletkeztek. Részletesen
ismertettük az ügyet olvasóközönségünkkel
és megemlékeztünk azokról a vádakról is, a
melyekkel a Winkler Testvérek céget illették,
mint amely szerződésileg elvállalta Szeged
facllátásnak biztosítását azzal a feltétellel
egyetemben, hogy a fa árát 62 koronánál m a gasabbra nem emeli. 'Közöltük egyben Winkler Józsefnek, a Winkler Testvérek cég egyik
beltagjának az ügyre vonatkozó nyilatkozatát is.
A Délmagyarország
munkatársa csütörtökön felkereste dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, akitől szintén felvilágosításokat
leért a város faellátásának biztosítása körül
támadt bonyodalomra vonatkozóan. A polgármester ur munkatársunk -előtt az ügyre
vonatkozóan a következő nyilatkozatot tette:
— A városi üzemekhez és intézetékihez
szükséges tűzifát eddig is a Winkler Testvérek cég szállította. 'Miután a tüzifaszükséglet
évenkint mintegy 200 vaggoura tehető, szükségesnek tartottam, hogy ezt a famennyiséget lehetőleg, kedvező feltételek mellett biztosítsam. Ezért tárgyalásokat folytattam a
Winkler Tesvérek céggel, amellyel meg is állapodtam a 200 vaggon tűzifa szállítására vonatkozóan a már ismert 'feltételek mellett. Az
ár méltányos és ma már tényleg tekintélyes
megtakarítást jelent a városnak.
— Arról, hogy a Winkíer-cég el akarna
állani szerződési kötelezettségének teljesítésétől, semmit sem tudok és nem is hiszem.
— Ugyanakkor, amikor én az elmondottakra vonatkozóan megállapodást kötöttem a
céggel, gondoltam azonban arra is, 'hogy legalább a város szegényebb néposztályai számára kellene a lőhető mérsékelt áron fát biz •
tositani. Ezért a Winkler Józseffel folytatott
tárgyalásaim közben ezt is szóbalhoztam és
sikerült is elérni azt. ihogy a Winkler Testvérek, valamint Bach Jenő és Lippay Imre fakereskedő cégek között oly értelmű megállapodás jött létre, hegy a Winkler-cég méltányosabb áron tartozik tűzifát adni a két cégnek.
— Két héttel ezelőtt aztán nálam járt
Bacli Jenő, aki elmondotta, hogy Winkierék
kijelentették, miszerint a közöttük létrejött
szerződést nemi állják. Én erre újból megindítottam a tárgyalásokat Winkler Józseffel,
aki azzal védekezett, hogy vagy nem tud
munkaerőt kapni a f a elszállítására, vagy
csak magasabb áron, minek következtében ő
nem szállíthat.
— A helyzet olyanná alakult, — mondta
Winkler. — hogy a szerződésben vállalt kötelezettségemnek neim tudok eleget tenni.
Bach Jenőnek igaza van és ha bepöröl, a pört
meg fogja nyerni és én inkább megfizetem a
kártérítési összeget, mintsem a fát szállítsam,
mert arra teljességgel képtelen vagyok.
(volt Konrád)
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