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Egymillió Í1S ezer pengővel apadt 
a város vagyona 

a mulf évi zárszámadás adatai szerint 
8830 pengő visszaesés a kisvasút bevételeméi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
mnh éri zárszámadását Scntíétg Sári- K: zám. 
vevő betegsége miatt az idén Molnár József fő-
Bsánrvevőhely ettes állította össze. A zárszámadás 
kéziratát nyomdába adták, a kinyomtatott példá-
nyokat rövidesen eljuttatják a tőrré"-1 ¿sági 
bizottság tagjaihaz. Valószínű, hogy húsvét után 
kerül a zárszámadás a pénzügyi bizottság elé és 
igy még rákerülhet az áprilisi közgyfiVs napi-
rendjére. 

Molnár József főszámvevőhelyettes a zárszám-
adás lényegét és végső eredményeit jelentésbe 
foglalta és azt már beterjesztette dr. Pátfy .V~sef 
postamesterhez. A jelentés szerint a háztartás-
ain? mattévi bevéteti előirányzata 7,230.760 pengő 
voM. a tényleges bevétel pedig 7,457.281.29 pengő, 
tehát a bevétel 326521.29 pengővel volt kedve-
zőbb az előírásnál. A kiadási előirányzat ugyan-
csak 7,230.760 pengő volt. a kiadás pedig 95J70.83 
pengővel több és igy a város multévi zárszámadá-
sának eredménye 130.550M pengővei kedvezőbb 
« költségvetésnél. 

A mnh év végéről a zárszámadás 88.559.58 pen-
gő pénztármaradványt mntat fei. 

A* év végén a város cselekvő hátraléka 
rt,364.011.52 pengő voit, a szenvedő hátraléka pe-
dig 4,667.281.59 pengő, a cselekvő hátraíéktöbblet 
M i é t 1569.729.93 pengő. 

A vagyonleltár szerint a muM év végén 
82,696.490.40 pengő volt a város tiszta vagyona, 
1984 végén pedig 81,578.335.75 P és igy l,118.15í.65 
pengő vaggonapadás mutatkozik. Ez a va-
gponváhozáe a kővetkező tételek eredménye: A 
lökk* értéke 4582. az épületeké és a teflreké 38.730, 
m építményeké 700, a kövezetek, csatom-ál- és 
átereszeké 566.518, a közkntaké 301."13, a boto-
mfaé tm a MvwtaH berendelésedé 119.f* *z erdei 

terményeké 3.954.10, a cselekvőségeké 60.156.82, a 
cselekvő hátralékoké 855.351.30, az alapok vagyona 
50.977.90, készpénzvagyona pedig 40.049.31 pengő-
vel fogyott, ezzel szemben a törvényhatósági utak 
értéke 66.650, az állatállomány értéke 7723 pengő-
vei emelkedett a multévi vagyonleltárban. 

A város tartozása 848.312.78 pengővel apadt, kö-
vetelése pedig 1,966.497.43 pengővel apadt. 

A zárszámadás magában foglalja a városi üze-
mek számadásait is. A fehértói tógazdaság 11.505.20 
pengő felesleget mutat ki. Ebből a feleslegből 
11.116.81 pengőt leírásra fordítottak, tehát a 
város háztartási alapja csupán 388.3° látott 
ebből a haszonból. 

A zálogház multévi számadása 16.289.62 peng"-
hasznot tüntet M , a haszon felét a tartalékalap 
gyarapítására fordították, a másik felét pedig a 
szegenyh á zalap kapta meg. 

A gőzfürdő 21.471.20 pengő felesleget produkált, 
ebből 10.393.82 pengőt leírásra forditottak, a 
többit megkapta a háztartási alap. 

A meazőgazdasági üzem feleslege 17.422.48 pen-
gő volt, éhből 5,760.93 pengőt leirásra forditottak, 
a többit a háztartási alapnak utalták át. A Szil-
veszter-major tehát 32 pengő holdankénti tiszta 
jövedelemmel dicsekszik. 

Az autóbaszüzem teljes halmát, 10.564.15 pem-
gGt leirásra fordították. 

A kisvasút személyi és áruszállítási bevétele 
8830M pengő visszaesést mutat. A kisvasút hiá-
ayainak fedezésére a város háztartási alapja a 
mnh évben 155.194.15 pengőt fordított. 

A köztisztasági üzem az uocák és t e r ' r d e a r i -
tására, locsolására 148.000 pengőt költött és igy az 
előző évi kiadásokkal seeimben 3206 pengőt taka-
rított IIM^, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 
*#e hirdette ki dr. Thuróczy Mihály választási 
elnök az izgalmas választási küzdelem végered-
ményét a városháza erkélyéről és vasárnap már 
nyoma sem érzett Szegeden a heves válás?'-' ' üz-
detera izgalmainak. Hétfőn reggel ugyan nem von-
ták be a városháza tornyára kitűzött zászlót, 'le 
ennek már nem a választás voH az oVa. hanem az. 
hogy a szegedi hatóság igy emlékezett Rákóczi 
Ferenc halálának 200-ik évfordulójára. A felii-i-ól 
és hirdetési oszlopokról viszont szorgalmasain ka-
pargatják le az odaragasztott választási plaká-
tokat. 

Az eddigiek szerint a miniszterelnök április 28-
m érkezik Szegedre, hogy átvegye képviselői meg-
bízólevelét és díszpolgári oklevelét. A r ^ s T t e r -
elnök látogatására nagy buzgalommal készül nem-
csak pártja, hanem a város hatósága is. A dísz-
polgári oklevél szövegét megszerkesztették a vá-
rosházán és kiadták leirás céljából. Gömbös 
Gvula díszes kiállítású diplomát kap arról, hogy 
Szeged város törvényhatósági bizottsága díszpol-
gárrá választotta. 

fl polgármester távirata 
Rassay Károlyhoz 

Swgeden általános lelkes öröme* keltet!, hogy 
• város polgársága ismét mandátumhoz juttatta 
Romi? Károlyt, aki mint képviselő eddig i « sok 
•i rflmn antaateta* te* a ntmommk. Dm. Páta Jó-

„Mindig készséggel állok 
Szeged rendelkezésére, 
mert a szegedi érdek támogatása nem 
lokális, hanem országos ügy" 

ftassay Károly válaszfávirata a polgármesterhez 
zsef polgármester a követákeaő táviratot WSldte 
Rassay Károlyhoz: 

„A város hatósága és közöl óge nevében 
Szeged képviselőjévé történt megválasztása 
alkalmával meleg szeretettel üdvözlöm Mél-
tóságodat és kérem, hogy továbbra is legyen 
képviselője Szeged város nagy érdekeinek. 
Pátfy József polgármester." 

Rassay válassza 
Hétfőn délelőtt Rassay Károlytól a polgármes-

ter a következő választáviratot kapta: 
„Fogadja méltóságod a város közönsége 

és hatósága nevében megválasztásom a l -
kalmából hozzámküldött üdvözletéért na-
gyon hálás köszönetemet. Nem csak az a 
körülmény, hogy Szeged város immár 
harmadízben tisztelt meg mandátumával, 
de a tárgyilagos igazság keresése is arra 
kötelez, hogy Szeged város ügyében kész-
séggel álljak méltóságod, mint a város kö-
zönsége képviselőjének rendelkezésére. 
Hosszú évek alatt megismertem Szeged 
nagv problémáit, a reánk szakadt törté-

ftelvárosi PlOZi Kedden 8Zerdái>| 
Harro ld L o y d ezideí egyetlen filmje: 
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RESIDENZ" 
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. 
Idősebb uraknak és hölgyeknek, szívbajo-
soknak. asztmásoknak, valamint elmesze-
sedésből eredő betegségeknél nagyon fon-
tos. hogy a RESIDENZ nem fekszik magas-
laton óriási előnye még, hogy az összes elő-
irt diéták pontosan betarthatók. A RESI-
DENZ-ben minden kényelem ós az össze, 
modern komfort megtalálhatók: lift. köz-
ponti vizfütés, 22 fokos meleg, tengerre né 
ző napos loggiás és erkélyes szobák, ké-
nyelmes ágyakkal. A RESIDENZ egészen 
a tengerparton fekszik és nem a tengerpart-
tal szemben. ELSŐ KATEGÓRIA. Kítünö 
konyha. Folyó hideg és melegvíz a szobák-
ban Líra felesleges. Feltűnő olcsó penzió-
árak. Bővebb információt nyújt Erényi Béla 
gyógyszerész személyesen Rudapesten. reg-
gel fél 9-től este fél 7-ig. (Diana-patika. Ká-
roly-körut 5 ) Minden levélre válaszolunk és 
prospektust küldünk. Telefon 31-6-19 i 

Vígjáték 8 felvonásban. 5, 7, 9 

nelmi katasztrófa következtében előállott 
súlyos helyzetet és igy nyugodt lélekkel 
állithatom, hogy a szegedi érdekek támo-
gatása nem lokális, hanem országos ügy. 
Arra kérem Méltóságodat, hogy a város és 
polgárainak minden ügyében teljes biza-
lommal rendelkezzék személyemmel." 

R a s s a y K á r o l y . 
Eredetileg ugy volt, hogy Rassay Károly a na-

pokban Szegedre jön mandátuma átvétele céljából. 
Dr. Pap Róbert, a Rassay-párt szegedi elnöke hétfőn 
értesítést kapott tőle, hogy szegedi látogatását 
ej kell halasztania, mivel gyengélkedik és orvosi 
tanácsra Délvidékre kell utaznia, ahonnan 3—4 
hét múlva térhet vissza. Hazaérkezése után fel-
tétlenül lejön Szegedre, hogy megköszönje azt a 
bizalmat, amely a választás alkalmából Szeg.d 
polgársága körében megnyilvánult szeméíve iránt. 

Dr. Pop Róbert értesülését azonnal közölte 
dr. Thuróczy Mihály választási elnökkel, akit arra 
kért, hogy mivel Rassay most nem veheti át sze-
mélyesen mandátumát, küldje cl neki postán. 
Thuróczy Mihály kedden adja fjpstára Rassay 
Károly megbízólevelét. 

A választásokkal kapcsolatban 

dr. Pártos Ernő 
a liberális párt főtitkára a következőket1 

mondta: 
— A szegedi képviselőválasztás eredményét 

nem szabad egyoldalúan, egy politikai pári 
szemszögéből megítélni, hanem el kell válasz-
tani a helyi érdeket a pártpolitikai érdektől. 
Hogy lokális szempontból mit jelent a kor-
mányelnök képviselősége, azt nem kell bőveb-
ben fejtegetni, de talán egyelőre nem is v o l -
na időszerű erről beszélni, mert hiszen még 
mindig nem tudjuk, hogy Gömbös Gvwla me-
lyik rhandátirm megtartására határozza H m a -
gát. 

S h v o y Kálmán képviselősége a varosra 
nézve rendkívül nagy nvereséget jelent. Shvoy 
Kálmán éleslátása, kitűnő judiciuma. e1fogulat_ 
lansága. igazságszerelete, magas összekötteté--
sei, nagy tekintélye, de főképen a város iránti 
fanatikus szeretete és az a páratlan energia, 
amellvel elhatározásainak érvényt tud szerez-
ni, a legteljesebb garancia arra, hogv amit em-
beri erő és akarat a város és a polgárság érde-
kében megtehet, azt Shvoy Ká lmán meg foRia 
tenni. , . 

— Egészen más szempontból kell nézni R a s. 
s a v l tárolv mandátumának jelentőségét. A z 
elmuTt. csaknem évtizedes kapcsolat Rassav 
Károlvt is tökéletesen egvbeforrasztotta ugvan 
a várossal s ezalatt az idő alatt megmutatta, 
hogv esvütf tud érezni a segitséüre szorulókkal, 
holott e célból csak a saiát a n v « i eszközei ál-
lottak rendelkezésére. — méff's Rassay Károlvt! 
legelsősorban nem a város, hanerna szabadel-
vűsig » z alkotmányos demokrácia országos 
képviselőjének kell tekintenünk és Szeged po l -
gársága az ország iránti kötelességét teliesitet-
te. amikor urrv ítétt. hogy Rassay Ka ' o l v t meg-
illet! a mondatom és hogv Rassay Károlyra rí 
politikai barátaira szüksége van a parlament^ 
nHc. amely a kritika elnémulásával elveszteni 
alkotmányos rendeltetését és csak néma _sta-< 
tísjrtfkája volna epv -llenvéleményf nem 'űr«^ 
q p t a f a a j S ^ f e r m á nvza ímB. 


