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Egy mittió koronába került Szegednek 
1915 végéig a háború. 

— A város zárszámadása. — 

Szeged, 1916. február 26. ' 

hírekből bizton lehet az offenzíva irányainak 
kifejlődésére következtetni. Legutóbb a Ver-
dun előtti operációkról számolnak be a hiva-
talos közvetett jelentések. A vár előtt a né-
metek öt divízióval és hatalmas tüzérséggel 
vonultak fel. A Tennps ka ion a i kritikusa f et-

te né Ve ráunt, hu izolálva volna, de nem táp-
lál aggodalmakat, mert a vár a francia csa-

patok védelmi vonalában van és annak csak 
egy szolidabban megerősített pontját alkotja 
nagyszámú védőserege, alapos berendezése 
s a környező magaslatok révén. Biztatóan 
jegyzi meg a lap, Iliogy ha a németek ezt a 
helyet választották a jelzett „nagy csapás" 
kimérésére, akkor nem kelt valami túlságos 

horderejű meglepetéstől tartani. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, február 25. A főhadi-

szállásról jelentik: 
DARDANELLA-FRONT: Február hu-

szonharmadikán egy ellenséges páncélos cir-
káló és egy hadihajó, amelyet repülőgépek 
megfigyelői irányitottak, hatás nélkül né-
hány ágyúlövést tett Kilia-Palamutluk kör-
nyékére. Egyik vízi -repülőgépünk menekü-
lésre kényszeritette az ellenséges .repülőgé-
pet. Egy másik ellenséges páncélos hajó és 
egy cirkáló ugyancsak hatás nélkül lövöldö-

zött Sed il Bahr és Teke Burnu irányában, 

ezután visszavonult mind a kettő. 

A többi íliadszinitérről nincs fontosabb je-
lenteni Való. (M. T. I.) 

„Hódolat azoknak, akik szót 
emeltek a béke ügyéről." 

Kopenhága, február 25. Az angol lapok 
élénken foglalkoznak az alsóház békevitájá-
val s a miniszterelnök a bé'ketöltételeikről tett 
nyilatkozatával. Kiemelik Asquith beszédé-
nek azt a részét, melyben a német birodalmi 
kancellárral polemizált, és amelyben szemére 
vetette a kancellárnak .hogy „imaginárius 

békefeltételeket" szabott. Az angol minisz-
terelnök koooedálta, hogy mindenki szivesen 
fogadná a másik részéről jövő közeledést. 
Ge a kancellár nem jelezte, hogy hajlandó a 

kezdeményezésre. 
A Manchester Guardian vezércikkében 

foy ir: Hódolat azoknak a báto-r férfiaknak, 
"kik Angliában ma szót emeltek a béke 

''gyéről, bár véleményük nem is talált he-
'yes,lésre. Asquith progr-amja tulajdonképen 
•nagában foglalja Németország döntő levc-
rcsét is. Becsvágyó program ez, e pillanat-
kan lehetetlen; amivel azonban -neini akarjuk 
a z t mondauii, hogy teljesen tatáskörünkön 
kivül esik. Ma a vélemények különbözők, nem 

annyira a háborús politika, mint inkább a 
háború kilátásai felöl. Ha valóban azt gon-
dolják, hogy a háború holtpontra érkezett, 
tfondenkmek, aki (hazáját szereti, kötelessége 
fonne véget vetni annak a kinos állapotnak, 
arn,i semmi jóra sem vezethet. A kormány 
egyetlen programja eddig a nyugati front 
fotörése volt, de mi még mindig hajlandók 
{'agyuuk azt hinni, hogy a döntő győzelem 
,egtöbb kilátását keleten kell keresnünk. 

A Westminster Gazette a kövdtkezőket 
irja: 

t A hadi helyzet jó reményekkel kecseg-
, e ] a jövőre nézve. A nagy német hadsereg 
mindenütt harcban áll, de a háborúnak nem 
vethet végett. Olyan seregeink vannak a 
harctéren, melyeik legalább is oly erősek, 
Tint a németekéi és -nemsokára még eröseb-
H lesznek. 

(Saját Tudósítónktól.) Péntekén ibetért-
jesztetto a városi számvevőség a tanácshoz 
az 191-5. év.i zárszámadást és vagyon.mérle-
gct. A zárszámadás és vagyonmérleg érdekes 
(számadatai itt iköve-tkleznek ugy, ahogy a 
szálin vévőség összeállította: 

A zárszámadás eredménye szerint az 
1915. évi rendes bevétel 6,354.488.01, 1915. évi 
előirányzaton kivüli bevétel 5,159.719.39, 1915 
évi -hiteles pénztári műveletek 5,0!9.721.36, 
19-15. évi összes bevétel tehát 16.433.868.75 ko-
rona. 

jAz 19115. évi rendes kiadás 6,240.938.44, 
1915. évi előirányzaton kiviili kiadás 5'millió 
134.429.67, 1915. évi hiteles .pénztári művele-
tek 5,009.972.88, 19.15. -évi összes kiadások 
16,385.310.99 korona. Az 1915. év v gén pénz-
tár maradvány: 48.527.77 korona. 

A költségelőirányzaton alapuló bevéte-
lek és kiadások a következőleg valósultak 
mie.g: az 1915. évre előirányzott bevétel volt 
6.478.581. az 1915. évben tényleg 'brtfolyt be-
vétel 6,254.42-8.01 korona, az előirányzattal 
szemben kevesebb a bevét'1 224.152.99 koro-
nával. Az 1915. évre előirányzott kiadás volt 
6.478.581, az 1915. évben tényleg felmerült 
kiadás volt 6,210.938.44 korona, az előirány-
zattal s zömben keveiseibb a kiadás -237.642.56 
koronával. A rendteis kezelésinél a többlet 
13.489.57 korona. 

Az előirányzaton kiv-üli kezdés eredmé-
nye: -Előirányzaton kívüli íbevótol 5.-159,719.39. 
Ilitől é spénztári müvelet bevétel 5,019.721.36, 
összesen 10,179.440.75 kor.onn. Előirányzaton 
kiviili kiadás 5,134.42-9.67. kitol és pénztári 
művelet kiadás .5,009.972.88, ö-szeren 10 millió 
144.. 402.55 korona. 

Előirányzaton kivül a többlet 35.038.20. 
Az 1915. évvéigi pénztámiaradvány 48.527.77 
1 14.402.55 korona. 

A fentiekben a városi házipénztárba az 
egyes eiin és rovatoknál tényleg megvaló-
eult, készpénzben helfolyt bevételeiket ós -ki-
adásekat-híií-onlitottaim össze az előirányzati 
összegekkel, mig a bevételek előírása, vagyis 
a követeié", valamint a kiadások előírása 

• vagyis a tartozási rész, ugyancsak az 1915. 
évi költségvetési előirányzattal egybehasxm-
litva a következőleg alakúit: Rendes bevé-
tel előiratott 6,546.252.16, költségelőirányza-
ton kivüli bevétel előiratott 5,112.491.58, 
hitel és pénztári müvelet előiratott 10 millió 
168.484.73. {bevételi összes előírás 21.827,228.47 
korona, le az előirányzat -6,478.581 korona 
bevételi előirá-s az előirányzatnál kedvezőbb 
15.348.647 koronával. Rendes kiadás előiratott 
11.03-6.346.66, költségelőirányzaton kivüli ki-
adás előiratott 5,133.166.57 hitel és -pénztári 
művelet előiratott 5441.722.06, kiadási összes 
előirás 21,311.235.29, ]e az előirányzat 6 millió 
478.581 korona, a kiadási előirás az előirány-
zatnál kedvezőtlenebb 14.832.654,29 koroná-
val. A kedvezőtlenebb kiadási eredményt 
levonva a kedvezőbb bevételi eredményből, 
mutatkozik többlet 515.993.18 korona, levon-
va az 1915. évi pénztáwnarad'ványt 48.527.77 
koronát, levonva az 1915. évben leirt követe-
léseket 155.252.71, összesen 203.780.48 koronát, 
az eredmény az előirányzatnál kedvezőbb 
312,212.70 koronával. 

A házipénztári zárszámadás 1915. évi 
eredményének közlése után az 1915, évi va-
gyonmérleg adatait a következőkben ter-
jesztem elő: tiszta vagyon 1914. év végén 
55,972.328.71, tiszta vagyon 1915. év végén 
55Ü00.666.96. mutatkozik raggonapadás 71.661 
korona 75 fillér. 

Az 1915. évi leltár szerint a fekvő javak 
értéke: 46,726.659.72, bútorok, szerek és eszkö-
zök 2,591294.99, anyagok és termeszt menyek 
18.822,50, haszonvételi jogok 19,210.447.80, 
cselekvő tőkék 16,346.045.48, cselekvő hátra-

, lékok 2,884.566.58, pénztár-maradvány 48.527 

korona 77 fillér, összes vagyon: 87,821.364.84 
korona. Terhek: Szenvedő tőkék 31.044.248.36, 
szenvedő bátraiékok 876.449.52, összesen 
31,920.697.88, tiszta vagyon az 1915. év végé-
vel: 55,900.666.96 korona.. 

A zárszámadás adatai véleményem sze-
rint igazolják, hogy Szeged váras gazdasá-
gilag erős, költség rétAse neális alapokon 
nyugszik. A közel két éve dűlő világháború 
közepette bevételeink visszaestek ilgy.au, a 
háború okozta károk a városra súlyosan ne-
hezednek, a háborúval kapcsolatos kiadások 
tetemes terhet rónak a városi háztartásra, 
mégis a pénztár állandó fizető képességét 
megóvtuk és a pénztár összes fizetési köte-le-
zetti-iéigeinck mindenkor és mindenben ponto-
san eleget tett. 

A tekintetes Tanácsnak ezúttal .pontos 
számadatokkal jelentem, bogy a háborúra 
rezdtnu/ő késdkktdád :i>ik a . nsozgósitástól 
1945. év végéig 606.618 korona 54 fillér, 
a háborúén cezrlevidő bevételi vissza-
esésünk a mozgósítástól 1915. év végéig 
458.647.25 koronát, vagyis a háborúra veze-
tendő tevhvink 1,065.205.79 koronát tettek ki, 
vagyis a bevételeink visszaesésétől eltekint-
ve — Szeged város a háborúval kapcsolatos 
kiadásokra 606.618 korona 54 fillért, költött. 
Ezen kiadásokat tételen kint, számszerűleg 
felsorolni szükségesnek nem tartom, meg-
emliteun azonban, bogy azok a katonai el-
szállásolások, járvány elleni védekezés, had-
ba vonult alkalmazottak helyettesítési költ-
ségei, segélyezések, hadsegélyezés, drága-
sági pótlékok és egyél) apróbb liáiborus ki-
adások 'összegezésélkil állanak elő. 

Az 1915. évi bevételek visszaesésénél kü-
lönösen ki kell emelnem, liogy az előírási 
eredményt az előirányzattal egybe hasonlít-
va: a tiszai közúti hidvám-jövetlelean 17.134 
korona 78 fillérrel, .piaci helypénz-jövedelem 
31.519.75, a borital é.s husfogyasztási adó jö-
vedelem 90.167.85, a városi fogyasztási adó-
liótlék-jövedelom. 13.084.19, a kövezet vám 
77.022.83, a városi fogyasztási illeték 4.287.49. 
a városi átiratáisi dij 33.079.—, a tájiéi réti 
földek jövedelme 11.984.23, szegtedi Ifö-ldek jö-
vedelme 17.304.75, közlegelők utáni ifübér 
5/291.40, városi gőzfürdő jövedelme 8.439.84. 
adóbehajtási költségek -16.874.82, építési és 
lakhatási engeidólydijak 5.088.41, szabályta-
lan építkezések utáni birságoik 5.150— tudo-
mány művészeti és iskolák államsegélye 
28.800.—, iiparos tanonc-iskolai jövedelem 
7.551.78 koronával esett-, mi-g a halászat jö-
vedelme 4.595.—, a vízvezeték jövedelme 
4.059.21, a közvágóhíd jövedelme 29.208.06. a 
városi épületek jövedelme 26.0:10.32, az erdők 
jövedelme 35,251.33, vegyes megtérülendő jö-
vedelmek 29.733.57. a kamatok és osztalékok 
jövedelme 239.806.56, városi követelések utáni 
k'rsedekmikamat jövedelem 4.682.07, a városi 
pótadó előirás 37.247.97, a lakrészadó előirás 
12.838.81, az átvonulási szállásdíjak után té-
rítés 33.164.57, tandijak 11.889.82, a vegyes 
jövedelmek 6.566.02 koronával emelkedtek. 

Az 1915. évi kiadásokra jelzem, liogy je-
lentésemben csak azokat a tételeket sorolom: 
-fel, ahol az előirányzattal szemben lényege-
sebb -rtnel-kte-dés mutatkozik, mert egyébként 
az egész vonalon a kiadásoknál tetemes -meg-
takarítás volt elérhető. 

Többlet-kiadás merült fel a: közvá-góliid-
nál 13.184.74, szenvedő tőkék kamatainál 
214.083.60, átvonulási szállásdíjaknál 108.025 
korona 04 fillér, városi felsők-eresk'réelmi is-
kolánál 7.953.60, városi Szesro V v á nöl d án 4.1 
25.000.—, ór-mentesitő társulati járhlékoknál 
7.679.50, tájlfajta fedező méneknél 5,045.45, 
meghatározott rendkívülieknél 6.462,63 ko-
rona. 

Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 


