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Bizonyos, hogy az igazgatósági ülésen 

ez a határozati javaslat nagy többséget kap, 

bár beszélnek arról, hogy -a függetlenségi 

párt részléről többen fel akarnak szólalni el-

lene. Eltekintve pedig iminden politikai vonat-

kozástól, pusztán kulturális szempontból saj-

nálni lehet, -hogy -a románokkal felvett tár-

gyalások eredményre in-em vezettek. Sajnál-

ni leh-et pedig ugy az E-MKE, mint a DMKE 

nézőpontjából, ment köztudomásu, ho-gy -a 

románokkal való tárgyalások keretében leg-

nagyobbrészt kulturális engedményekről volt 
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A DMKE elnöksége által, előterjesztett 

határozati javaslat helyes utakon, jár. Ugyan-

ilyen határozati, javaslatot fogadott el egyéb-

ként az Országos Közművelődési Tanács, az 

Országos Irodalmi Egyesület és a Torontáli 

Közművdődós-i Egyesület is. 

Az egyik esti lap azt1 fcözlli ima, ihogy 

Gallovich Jenőnek, a DMKE vo-lt ügyvezető-

titkárának nyug-dijaztatására vonatkozó köz-

gyűlési határozatot a belügy miniszter meg-

semmisítette és kimondotta, Ihogy Gallovich 

semmiféle ínyugdija-t -sem kaphat. Ez a- köz-

Jós csók tévedésen- alapulhat, miért a belügy-

miniszterhez felterjesztett határozat vissza-

érkezett Lázár György dr. polgárimesterhez, 

az első fokon való felülvizsgálás céljából, A 

polgármester pedig imég nem döntött, igy az 

iratokat s-em- terjeszthette még föl -a belügy-

miniszterhez. 
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Az abbáziai tanácskozás. 
— Komolj hírek az albán helyzetről. — 

(Saját tudósítónktól.) Az abbáziai- ta-

nácskozásról a Neue Freie Presse külön- tu-

dósítója a következőket jelenti lapjának: 

— San Giuliano és- Berchtold gróf bi-
zalmas tanácskozásának tárgya Albánia volt. 
San Giuliano meglehetős komoly híreket ka-
pott Rómából az albán helyzétröl. A fejede-
lemség déli határán állítólag uj vihar van 
készülőben és félő, ho-gy -olyan, dolgok tör-
ténhetnek, amelyek egy pillanat alatt szük-
ségessé tehetik a nagyhatalmak energikus 
diplomáciai beavatkozását. 

Ausztria -és Magyarország -és Olaszor-
szág nem lesz készületlen és nem fog csüg-
gedni, hanem ,adott pillanatban erős elhatá-
rozással meg fogja tudni, védeni; különleges 
érdekeit. A két miniszter közvetetten szemé-
lyes tanácskozása lehetővé teszi, ho-gy pro-
gramijuknak Albániára vonatkozó részét 
gyorsan- intézzék él. Albán-ia gazdaságpoli-
tikai. -és katonai szervezését alapvonásaiban 
már letárgyalták. 

A Presse levelezőjének -azt mondták, 
hogy a két szövetséges állaim lehetővé fogja 
tenni Albániának, hogy fegyveresen szálíjon 
szembe belső és külső ellenségeivel; és a ma-
ga erejéből hozza helyre, amit az európai 
diplomácia kés-edcímezése elrontott. 

Beszélnek uj földközi tengeri egyez-

ményről is. Ez a hir azonban nem igaz, -mert 

Olaszország 1902-ben egyezményt kötött An-

gliával- -és Franciaországgal -e tekintetben s 

ettől az egyezménytől -el nem1 térhet. 

A tanácskozás -éjfélig tartott/. A tanács-

kozásról kiadott kommüniké minden tekin-

tetben kielégítően és megnyugtatóan szól. 

Az olasz lapok ma is -panaszkodnak, 

hogy a találkozáson nem érintették Ausztria 

olasz nemzeti kérdéseit. Ez nem igaz, nem is 

szólva arról-, hogy a panasz jogos-e vagy 

jogtalan. A tanácskozás folyamán természe-

tesen- -nem esett szó -ezekről a kérdésekről, 

amint hogy nem is -eshetett, mert belső po-

litikai kérdésekről van- szó, amelyekbe ide-

Az idény legna-
gyobb szenzációja 

kerül április 21, 22 és 23-án 
bemutatásra. 

Verne Gyula 
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g-en állam bele nem avatko-zha-tilk. Helytelen 

volna -azonban- azt- imoindani, hogy a két mi-

niszter -bizalmas beszélgetésben n-e-m foglal-

kozott ,volna -ezekkel a kérdésekkel. 

San Giuliano utalt Olaszország közvéle-

ményére, amely híven, ragaszkodik .a szö-

vetséghez, de sürgősen várja az ausztriai 

olaszok jogos kivánságaimk teljesítését. 

Berchtold gróf biztosította San- -Giuli-anot, 

hogy s-enk-i s-em örülne jobban, ha -az egye-

tem kérdése -meg volna oldva és a-z olasz -tar-

tományok im-eg volnának nyugtatva: 

Lehetetlen, ihogy a komhiüniké ezekkel 

a kérdés-ekkel foglalkozzék, de mind-en más 

• tekintetben a legerősebben -hangoztatja, ho-gy 

a világkérdésekben szilárd, egyértelmű és 

tiszta egyetértés van Olaszország és Ausz-

tria és Magyarország között. 
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Nem adnak adókedvezményt 
a háztulajdonosoknak. 

— A pénzügyminiszter leirata a város-
hoz. — 

(Saját tudósítónktól.) A múlt év .novem-
berében elhatározna a közgyűlés, hogy az 
ál talános jövedelmi- pót-adó törlés-e és az ilyen 
elmen már beszedett adók vissza térítése ér-
dekében- föliratot intézi a pénzügyminiszter-
hez. A 'falirat legfőbb indokolása .az v-ol-t, 
ho-gy Szegeden a Iházb'éradó kulcsáiti 1913. ja-
nuárjától kezdv-e 11 százalékról 14 százalék-
ra emelték föl, méltányos volna -tehát, ha a 
miniszter -a házbér jövedelem alapján kive-
tett adó után az általános jövedelmi pc-tadó 
behajtását fölfüggesztené és ebből az a-dóból 
már beszedett -összegeket visszafizettetné a 
ház tul a-j d-onosokn-ak. 

A közgyűlés fölterjesztésére -pénteken 
érkezett le Teleszky János pénzügyminisz-
ter válasza, amelyben, kijelenti a miniszter, 
hogy a kérést nem teljesítheti, mert annak 
semmiféle törvényes alapja nincs. A -leirat 
egés-z terjedelmében a következő: 

A szabad királyi város közönségének, 

Szeged. 

Mult év november 26-án tartott köz-gyű-
léséből hozzám .felterjesztett .azon kérésére, 
hogy az 19U9. é-v.i VI. t.-c., v-agyis a házadó-
torvény életbeléptetésétől 1913. jainnár 1-től 
a házbér jövedelem után kivetett adó után az 
általános jövede-lmi pótadó behajtását füg-
gesszem fel és a már beszedett ezen adónak 
visszatérítését rendeljem el, értesítem, hogy 
a kérési törvényes alap hiányában teljesit-
hetőnek nem találtam. 

.Eltekintve ugyanis attól, hogy a ház-
adóról szóló 1909. évi VI. t.-c. ugyanezen tör-
vény 67. paragrafusának világos kitétele 
szerint nem 1913. január 1-én, hanem már 
1910. január 1-ével lépett életbe, s hogy az 
általános jövedelmi pótadó az 1913. év-et meg-
előzőleg szintén törvényszerűen k.i volt vet-
ve, az 19,13. évi általános jövedelmi pót,adó 
törlésére, illetőleg a befizetett összegek visz-
szatérítésére -irányuló -kérés nem teljesíthető, 
mert az 1913. évi VI. t.-c. 1. paragrafusának 
második bekezdés-e értelmében az általános 
jövedelmi pofádéra vonatkozólag rendelkező 
1875. évi XLVI I . ós 1883. évi XLVI . törvény-
cikk továbbra is érvényben maradtak. Ennél-
fogva a házadó után az 1913. évre az általá-
nos jövedelmi pótadó törvényes alapon vet-
tetett ki s igy ,a kivetett adó behajtásának 
felfüggesztésé és a már befizetett összegek-
nek visszatérítése törvényellenes volna. 

Nem szolgálhat a kér-é-s teljesítésére in-
dokul a felterjesztésben felhozott az a körül-
mény sem, hogy Szeged városában a házbér-
adó kulcsa 1913. január 1-től .kezdve 11 szá-
zalékról lí százalékra emeltetett fel, mert ez 
a körülmény az 1909. évi VI. t.'-C. 19. paragra-
fusában foglaltaknak a folyománya, mely 
szerint akkor, ha valamely községnek (vá-
rosnak) belső területén a 14 százalékos álta-


