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VASÁRNAP KÉT FILLÉRES VONAT 
KÉTEZER UTAST HOZ SZEGEDRE 

Előkészületek a nyári idegenforgalomra 

( A Délnwgyarország munkatársától.) Az első 
tavaszi filléres vonat vasárnap érkezik Budapest-
ről Szegedre. A kirándulás iránt nagy érdeklődés 
nyilatkozott meg Budapesten, alig került nyilvá-
nosságra a vonat indulásának hire, a jegyeket az 
utolsó szálig elkapkodták. A vasutigazgatóság ér-
tesítése szerint egy vonat helyett kettőt indítanak 
vasárnap Budapestről Szeged felé és már a máso-
dik filléres jegyeinek túlnyomó részét is szétkap-
kodták. 

Szeged tehát vasárnap nagyarányú idegenfor-
galomra számithat. A jelentések szerint a filléres 
vonatok utasai között szép számban lesznek kül-
földiek is, azok," akik a húsvéti ünnepek alkalmá-
val érkezteik a magyar fővárosba és azóta Ma-
gyarországon tartózkodnak. 

Szeged idegenforgalmi hivatala erősen készül a 
nyárra várható idegenforgalom előkészitésére. 
Azok a tárgyalások, amelyek egy osztrák idegen-
forgalmi vállalattal indultak meg még a múlt év 
nyarán, már eredményesen befejeződtek és igy a 
nyárra mintegy ezer bécsi és ausztriai nyaralóra 
számithat Szeged. A külföldieket leginkább Újsze-
geden helyezik el, de jut belőlük a kulturáltabb 
tanyarészekre is. Az idegenforgalmi hivatal pro-
gramjába vette Tápét és Szentmihálytelkert is, mint 
néprajzi érdekességet. A Szegedre érkező idege-
nekből kirándulócsoportokat szervez és azokat el-
vezeti Tápéra, ahol eredeti népviseletet láthatnak 
és a gyékényfonás művészetében gyönyörködhet-
nek, Szentmihálytelken pedig a paprikatermelés és 
kikészítés titkait tárják fel a kíváncsiak előtt. 

Pálfy polgármesterhelyettes 
a város pénzügyi helyzetéről 

,Rohamos javulás a város pénzügyi helyzetében nem várható, de 
kétségtelen, hogy a fokozatos javulás uijáv vagyunk" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-
gyarország húsvéti számában közöltük dr. P á l f y 
József polgármesterhelyettes iészletes nyilatkoza-
tát a város aktuális problémáiról és a legközeleb-
bi, legfontosabb kulturális, valamint gazdasági 
tennivalóiról. Most a polgármesterhelyettes érde-
kes nyilatkozatát közöljük a város pénzügyi hcly-
7f(cről, amelyben részletesen feltárja a város költ-
ségvetésének, kölcsöneinek, terheinek és bevételei-
nek képét. A polgármesterhelyettes nyilatkozatá-
ban. — amely bizonyára széleskörű érdeklődést 
kelt — a következőkben válaszolt a Délmagyaror-
szág kérdésére: 

— A város pénzügyi helyzete egyáltalában 
nem olyan sötét, milyennek azt a pesszimisták 
látják. Természetes, hogy a világgazdasági je-
lenségek, az általános gazdasági leromlás a vá-
ros háztartásában is éreztetik kedvezőtlen ha-
jtásukat, amelyek a város kötelezettségeinek 
teljesítésében időleges fennakadásokat is idéz-
nek elő, ezek azonban nem oly súlyos termé-
szetűek, hogy azokból egy állandósuló gazda-
sági és pénzügyi romlás periódusára szabadna 
következtetni. 

— A helyzet az, hogy 

a város ingatlan vagyonát 

teljes egészében átmentette, egyetlen hold föld-
jét vagv házát áruba bocsátani nem kénysze-
rült, ellenkezőleg, házingatlanainak száma a 
háború óta jelentékenyen növekedett. A vá-
rosnak ezidőszerint Szegeden, Kisteleken, Tá-
pén és Dorozsmán összesen 

292 háza 

van, az 1932. évi zárszámadási kimutatás sze-
rint kereken 32,000.000 pengő értékben. Ebbe 
nem foglaltatnak a fekvő javak: építmények 
12,474.251 P, szobrok 467.400 P, közcsatornák 
1,521.625 P. útburkolatok 12,861.759 P, 38 té-
telből álló közkutak és tartozékaik 1,992.255 P, 
törvényhatósági utak 2,680.000 P értékben; to-
vábbá erdei anyagok 30.000 P, állatállománv: 
104 drb. ló. 46 tenyészbika, 35 tenyészkan és 
egyéb kisebb jószág 74.000 P értékben. 

— A város tulajdonát képező Szeged, Tápé, 
Gyála, Kistelek, Kishorgos és Szőreg területén 
fekvő, kereken 

70.000 kat. hold földbirtok 

értéke holdanJdnt 200 pengővel értékelve 14 
millió pengő. Végeredményben a 110,000.000 P 

városi vagyon van terhelve 23,500.000 pengő 
adóssággal. Kétségtelenül tekintélyes összeg 
adósságnak, de a város anyagi erejéhez, fede-
zetéhez és más városok adósságaihoz mérve 
egyáltalán nem mondható aggályos leadóso-
tlásnak. Ekkora adósság elbírása normális gaz-
dasági viszonyok közt semmiféle gondot nem 
okozna. Most azonban a rendkívüli viszonyok 

rendkívüli takarékossági rendsza-
bályokat 

parancsolnak ránk és annak megfelelően költ-
ségvetésünket erősen restringáltuk. 

— Amig 1931-ben a város kiadási előiránv-
zata 10.448.679 P volt. 1932-ben 9,188.246 P, 
1933-ban 8,932.931 P, 1934-ben már csak 
7,508.077 P, illetőleg a miniszterközi tárgyalá-
son megállapított összeg 7.331.283 P. Ebben a 
tisztviselők és egyéb városi alkalmazottak il-
letményének csökkentése évi 840.000 pengővel 
szerepel. A Tyler-féle jelentés felhívja a figyel-
met az önkormányzatok gazdálkodására és az 
államéhoz hasonló takarékosságot sürget. 
Szeged Tyler figyelmeztetése előtt már elment 
a takarékosságnak addig a határáig, amelyen 
a legelemibb városias szükségletek kielégítet-
lenségének veszélye nélkül tulmenni nem le-
hel. Végtére egy túlméretezettnek nem mond-
ható 10,000.000' P-ős költségvetésnek 3,117.396 
P-vel való apasztása olyan teliesitménv, ami 
a takarékossá"! követelmények legteljesebb ki-
elégítésének felel meg. 

— Ha még figyelembe vesszük, hosy a mult 
évi 80 százalékos pótadó helyett ezidén a pót-
adó 68 százalék, tehát 12 százalékkal kevesebb, 
az általános kereseti adó kulcsa pedig 6 szá-
zalékról 5 százalékra szállíttatott le, ha figye-
lembe vesszük, hogy az 1932. évi zárszámadás-
ban jelentkezett 1,300 000 P hiány az 1933. évi 
zárszámadásban megszűnt, ha tudiuk azt, 
hogy kifizetetlen számláink nincsenek, bérlő-
ink az alacsonv terményárak és kedvezőtlen 
mezőgazdasági konjunktúrák ellenére az eddi-
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ginéi lényegesebb eredményt felmutatható fi-
zetési készséget tanúsítottak, ugy kétségtelenül 
megállapítható 

a város háztartásának javuló ten-
denciája. 

A városnak 1926-ban felvett 725.000 dol-
lár és 1927-ben felvett 770.000 dollár, összesen 
1,495.000 dollár Speyer-kölcsön tartozása volt. 
Ez a kölcsön túlnyomó nagyrészben az 'egye-
temi és kisvasúti építkezéseknél használtatott 
fel. 1932 december 31-én 

Speyer-kölcsön 

tartozásunk 1,202.994 dollárra apadt. Mult év-
ben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank utján 
880.000 P befektetéssel 430.000 dollár névértékű 
Speyer-kölcsön kötvényt vásároltunk, amivel 
Speyer-kölcsön tartozásunk az 1932 december 
31 -i állapothoz viszonyítva egyharmadával ke-
vesbedett. Ugyancsak a mult évben a Központi 
Gáz és Villamossági rt. koncessziójának meg-
hosszabbításából nyert téritményből 2,250.000 
pengőt függő kölcsöneink törlesztésére fordí-
tottunk. 

— Óriási könnyebbséget jelent a városnak a 
dollártartozások utáni szerződéses kikötmé-
nyek hatályának időleges felfüggesztése és a 
kamatszolgáltatásnak 5 százalékra történt mér-
séklése. Ez a kormányintézkedés a városnak 
1,800.000 pengő évi megtakarítást jelent. Vi-
szont 

a borfogyasztási adónak 

50 százalékos mérséklése évi 300.000 pengő 
veszteséget hozott. Sem ez, sem a fázisrend-
szer bevezetésével a város ért mintegy 120.000 
P veszUseg eddig semmivel sem rekonipenzál-
tatott. Ugy szintén az államrendőrségi hozzá-
járulásnál a város 95.256 P-vel tulterheltetett. 
mert az 1928:XXXIII. tr. 13. §.-a értelmében 
„Az egyes városok által fizetendő hozzájárulás 
az illető város költségvetésileg előirányzott 
összes bevételeinek 1—3 százalékáig terjedhet." 
A törvény rendelkezése szerint a 6,158.149 pen-1 

gő bevétel után a legmagasabb 3 százalékos 
kulcs szerint is csak 184.744 P terhelhetné a 
várost, már pedig ez évben is 280.000 P van 
költségvetésünkben államrendőrségi hozzájá-
rulásban előirányozva. 

— Remén vem van arra, mert bízom a kor-
mány igazságérzetében, hogy ugy a borfo-
gyasztási adó leszállítása, valamint a fázis-
rendszer bevezetése folytán a vidéki városokat 
ért óriási veszteséf miatt kárpótlást fos nvui-
tani és 

<»z államrendőrségi hozzájárulást 
törvényes alapra szállítja le, 

ami a régi 50 százalékos pótadóra való vissza-
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