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{A Délmagyarország munkatársától.) A java-
dalmi hivatal az uj esztendő első napján össze-
állította a város egyesztendei javadalmi be-
vételeinek kimutatását és azf benyújtotta Rack 
Lipót tanácsnoknak. A kimutatás szerint a vá-
rosi javadalmak évi mérlege 272.938 pengő 
deficittel zárult. Mindössze két tétel volt, amely-
nél a város a költségvetési előírásnál nagyobb 
bevételi eredményt ért el, az egyik a hus-
fogyasztási adó, amelynél 7000 pengő a be-
vételi többlet, a másik a vigalmi adó, amely 
25 pengővel hozott több jövedelmet az elő-
írásnál. A többiek, kivétel nélkül valamennyi, 
deficitet hozott. 

Borfogyasztási adó cimen az elmúlt eszten-
dőre 700.000 pengő bevételt irányoztak elő, 
ebből befolyt 617.000 pengő. 28.000 pengő szesz-
fogyasztási adópótlékból 12.500, 8600 sörfo-
gyasztási adópótlékból 4800, 131.009 pengő vá-
góhídi díjból 117.500, 68.900 pengő italmérési 
engedélydijból 62.977, 240.000 pengő hely-
pénzből 207.000, 202.000 pengő kövezetvámból 
171.500, 70.000 pengő hidvámból 56.800 pengő 
folyt be. A vígalmi adó az előirt 60.000 he-
lyett 60.028 pengőt, a husfogyasztási adó pedig 

az előirt 150.000 pengő helyett 157.000 pengőt 
jövedelmezett 

A költségvetés szerint a város ezekből és a 
többi, kisebb végösszegű javadalmakból ösz-
szesen 1,862.200 pengő bevételt várt, a java-
dalmi hivatal kimutatása szerint azonban csak 
1,589.262 pengőt ért el és így a deficit 272.938 
pengő. 

Megkérdeztük Rack tanácsnoktól, hogy a vá-
ros hogyan egyenlíti ki ezt a közel három-
százezer pengős deficitet. Rack Lipót elmon-
dotta, hogy az elmúlt évben a város 200.000 
pengő segélyt kapott az államtól, kapott ezen-
kívül 100.000 pengő előleget a forgalmi adó-
részesedésre, ezenkívül volt néhány olyan be-
vételi tétel, amelynél valami többlet mutat-
kozik, igaz, hogy az egyéb jövedelmeknél is 
tapasztalható jelentékeny visszaesés. 

— A deficit — mondotta Rack Lipót —, a ki-
fizetetlen számlák formájában maradt meg az 
év végén a város pénztárában. Ezek közé a 
számlák közé tartozik a gázgyár közvilágí-
tási számlája, amely körülbelül 360.000 pen-
gős tartozást jelent a most mult esztendőről. 
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Elutasító leirat érlcexetl a városházára 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet igazgatósá-
gától az újesztendei postával érkezett meg ez 
értesítés a szegedi városházára, hogy az OTI 
nem teljesítheti a város kívánságát, nem épít-
heti fel uj széképületét, mivel nincsen fede-
zete az építkezésre. A városházán nagy riadal-
mat keltett a leirat, mert a polgármester leg-
utóbbi pesti útjáról olyan biztató ígéretet ho-
zott haza, amelyből teljes joggal következtet-
hetett mindenki az építkezés mielőbbi megf-
inditására. Amikor azután jobban megvizsgál-
ták az OTI levelét, kiderült, hogy ez a levél 
a polgármester egyik korábbi felterjesztésére 
adott válasz, a személyesen előterjesztett ké-
relem elintézését nem jelenti. 

A polgármester a hétfői tanácsülésen mutatta 
, oe az OTI levelét. Elmondotta, hogy ezt a 

levelet véleménye szerint nem kell komolyan 
»enni, mivel Papp Géza államtitkár, akivel Bu-
dapesten tárgyalt az ügyben, teljes szivvel-
lélekkel áll a város mellett és megígérte, hogy 
a város teljesen jogos kívánságát honoráltatnl 
fogja. Szeged ugyanis már súlyos áldozatokat 
hozott azért, hogy az OTI uj székháza fel-
épülhessen. Évekkel ezelőtt, amikor Szegeden 
járt az OTI elnöke, Huszár Károly, a város 
előre kifizetett kétévi OTI-járulékot és az in-
tézet ebből a pénzből vásárolta meg a Tisza 
Lajos-köruton a Szücs-féle telektömböt, hogy 
azon felépíthesse az uj székházat. A város, 
hogy ezt az építkezést még inkább megköny-
nyitse, megvásárolta az OTI-tól azt a Mérey-

S & é c J & e n y i M o s s i 

Kedden és szerdán, 1933 Január 2 és 3-ón 

T A R 1 A N 
(Az őserdők ura) 

Főszereplő: JOHNNY WEISSMÜLLER, 
az úszó világbajnok. 

Előadások 5, 7, 9 órakor. 
Kedden a llelv6ro«l Mozi s z l l n e l e l l l 

FRISS 

T O J Á S 
legolcsóbb napi áron K O V A C S ioffSs-
keieikedöuél Fekelesas ucca 13. 

nagyban 
kicsinyben 

uccai telket Is, amelyre először szándékozott 
az Intézet uj székházat építeni, de azután kü-
lönböző okok miatt ezt a tervet elejtette. Ezen 
a telken építette fel később a város a bel-
városi elemi leányiskola épületét 

A polgármester külön tervet készíttetett az 
OTI székházépítése számára, az eredeti terv-
nél egyszerűbbet és olcsóbbat és kimutatta, 
hogy igy az építkezés mindössze 2S0-300.000 
pengőbe kerülne. Hivatkozott a polgármester 
arra, hogy az OTI az öregségi járulékok ösz-
szegéből Budapesten nagyarányú építkezése-
ket finanszíroz, ezzel szemben a vidékre sem-
miféle építkezést nem szánt, ami a vidék indo-
kolatlan mellőzését jelenti, holott az öregségi 
járulékok igen tekintélyes része a vidéki fiókok 
utján folyik be a vidéki biztosítottak fillé-
reiből. Ö3 hivatkozott a polgármester arra is, 
hogy Szegeden nélkülözhetetlen szükség van 
az uj székházra, mivel a megnövekedett intézet 
a régi székház szük helyiségeiben nem bonyo-
líthatja le munkáját. Végül kimutatta, hogy 
gyümölcsöző befektetés céliára is előnyös len-
ne a szegedi uj székház felépítése, mert eb-
ben az épületben természetbeni lakást ka^ ' t na 
az OTI tisztviselők jelentékeny része és igy 
az intézet évente körülbelül húszezer pengő 
lakbért takaríthatna meg. 

Az OTI ügyeinek intézői, akikkel a polgár-
mester tárgyalt az ügyben, kijelentették, hogy 
a város kívánsága tényleg jogos, tehát gon-
doskodni fognak arról, hogy a szegedi szék-
ház épitése mielőbb megkezdődjön. Éppen ezért 
keltett meglepetést a most érkezett leirat mind-
addig, amig meg nem állapították, hogy ez 
nem a polgármester legutóbbi akciójának 
elintézését jelenti, hanem egy régebbi keletű 
felterjesztésre adott válasz. A biztonság ked-
véért azért elhatározta a polgármester, hogy 
ismét lépéseket tesz az ügyben. 

Zürichben ismét jegyzik 
a pengőt 

Zürich, január 2. Hosszú hónapok óta ma 
jegyezték először az osztrák schillinget a zü-
richi tőzsdén, még pedig 72 es árfolyamon, ami 
megfelel az osztrák nemzeti bank hivatalos 
svájci frank árfolyamának, vagyis a schilling 
külföldi értékelése fedi a belföldi értéket. A 
zürichi tőzsdén hire járt annak, hogy néhány 
napon belül a pengőt is újra ¡egyezni fogják. 

ü kormányzó újévi beszéde 
Budapest, január 2. A kormányzó u'év nap-

ján fogadta a Budapesten akkreditált diplo-
matákat, akiknek nevében Angelo Rótta pápai 
nuncius üdvözölte a kormányzót. Angelo Rótta 
üdvözlő beszédében rámutatott arra, hogy a 
súlyos viszonyok közepette »a láthatáron je-
lentkező egy-két fénysugár eltávolítja tőlünk 
a túlzott pesszimizmus veszélyét«. 

A kormányzó az üdvözlésekre válaszolva a 
következőket mondta: 

— Az egész világ aggodalomban és a hol-
napnak mindnyájunkra nehezedő bizonytalan-
ságában él. Látják a bajt, tudják annak or-
vosságát is, de az orvosságok alkalmazására 
még a vélemények eltérőek. Minthogy a nemze-
tek küzdelme az emberek szenvedélyeit tük-
rözi vissza, az egymásrautaltság és az együvé-
tartozás érzése még nem gyűrte le az önzést és 
bizony sok még a teendő az erkölcsi tökélete-
sedés irányában, mielőtt egy harmonikus nem-
zetközi rend megalapozására gondolhatnánk. 

— Napról-napra bizonyosabb, hogy a már 
aggasztó méreteket öltő gazdasági krizis csakis 
minden nép őszinte és erélyes sgyüttmüködé-
sével, kölcsönös érdekel összeegyeztetésével 
győzhető le. 

— A kölcsönös bizalmon alapuló együttmű-
ködés az eljövendő esztendő nagy feladatai 
megoldásának nélkülözhetetlen elöfeUé'.elei. Lé-
nyeges, hogy mindazok, akik a hatalom fele-
lősségében osztozkodnak, jóakaratukról állan-
dóan bizonyságot tegyenek, mert csak ez a 
magatartásuk mozdíthatja elő a kölcsönös ér-
dekek ama összeegyeztetését, amelytől az em-
beriség sorsa függ. 

— Magyarország szívesen működik közre 
mindannak megvalósításában, ami alkalmas 
arra, hogy a világot sújtó bajokat enyhítse 
és közreműködésének nem lesz más határa, 
mint saját biztonságának jogos védelme. A ma-
gyar nép bizton reméli, hogy az említett mun-
kára irányuló törekvéseket siker foeia koro-
názni. 

Véres Szilveszter 
Németországban 

Berlin, január 2. Szilveszter éjszakáján Ber-
linben több helyen lövöldözés és verekedős 
volt, amelynek során két ember meghalt és töb-
ben megsebesültek. Politikai összeütközések so-
rán 28 embert letartóztattak. Hajnaltájban Mau-
rus nemzeti szocialistát több kommunista meg-
támadta és több késszurással oly súlyos sebe-
ket ejtett rajta, hogy a fiatalember a kórházba 
szállítás után meghalt. 

Níckelshagen mellett lángbaborult egy autó-
busz, amelyen csupa artista ült. A gépkocsi-
vezető mellett ülő Stefanski Leó szénné égett. 

Kölnben vasárnap délután a Bismarck-ucca 
egyik házában betörők hatoltak be egy öz-
vegyasszony lakásába. A Lkás tutejdonosn épen 
a kórházban járt beteg leányánál s csak egy 
huszonhétéves cselédleány tartózkodott otthon. 
A betörők nekiestek és késsel többször a szi-
vebe és tüdejébe szúrtak. A gyilkosság után 
csekélyke zsákmányukkal elmenekültek. 

Malstadtt városban Hoff 60 éves munkás, 
aki hosszabb idő óta különváltan élt felesé-
gétől, összekülönbözött családjával és két lö-
véssel megölte 40 éves fiát, majd súlyosan 
megsebesítette feleségét és végül megölte má-
sodszülött fiát is. 

Hillbringeriben 2 munkás, aki hosszabb Idő óta 
haragban volt egymással, elhatározta, hogy az 
újév örömére kibékül. A kibékülést kocsmában 
akarták megünnepelni, útközben azonban ismét 
összeszólalkoztak. A szóváltás hamarosan tett-
legességé fajult, amelynek során az egyik mun-
kás szivenszurta társát, aki azonnal meghalt. 
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