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A légszeszgyár azt kéri, hogy Ihetenkint 
40 vaggon szenet 'szállítsanak hat hétig. Igy 
sikerülne megfelelő mennyiségű tartalék-
szenet beszerezni a szükségletek további 
biztosítására. 

A B. H. i r ja november 05-iki számában: 
Dr. Itipka Ferene, a fővárosi gázgyár igaz-
gatója egy újságíró előtt nyila tik ozott >a gáz-
gyár szénbiá uyáróL A főváros gázmüvének 
szénnel való ellátása — kezdte nyilatkozatát 
a vezérigazgató — nagy mértékben aggasztó. 
A nyári hónapokon át a kereskedelmi minisz-
ter jóakaró támogatásával sikerült néhány 
heti szén készletet gy ü j tériünk s a k özös had-
ügy miniszteriiirn és az iArbeitsministerium-
n,ak bennüjulket érdeklő rendelkezései alap-
ján azt reméltük, bogy igázüzemünikiet a kö-
vetkező télen is ifönnakadás nélkül fogjuk 
lebonyolíthatni. Üzemünknek naponta átlag 
ezer tonna gázszénre van szüksége. 

A szénszállítás a nyári hónapokon át. a 
legbiztatóbb módon történt, de szeptember 
eleje óta teljesen megrekedt. iSaept. 15-451 nov. 
15-ig a felét sem kaptuk meg annak a szén-
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mennyiségnek, melyet meg kellett volna 
kapnunk, ugy, bogy ezjdeig közel tizenötezer 
tonna szenet voltunk kénytelenek készlete-
inkből felhasználni. A küldött szénmennyi-
ség s-em a hadügyminiszter által részünkre 
engedelmezett vasúti kocsikon jutott el, ha-
nem azok a kölcsönkocsik szállították azt, a 
melyeket mi nagy anyagi áldozat árán bé-
reltünk, 

Mintegy két hét előtt a kereskedelmi mi-
niszter Interveniált érdekünkben, legutóbb 
pedig a polgármester közvetlenül a hadügy-
miniszter figyelmét hívta fel helyzetünkre, 
(Helyzeitünk súlyosságát fokozza az a körül-
mény is, Ihogy a generátortelepünkhöz szük-
séges barnaszenet som tudjuk a velünk szer-
ződéses viszonyban álló magyar zénbányától 
megkapni s így kénytelenek vagyunk erre a 
célra is gázszenet felhasználni. A gázfogyasz-
tás folyton növekedik tehát, míg szénkészle-
tünk ijesztő módon csökken. Ennek elmarad-
hatatlan. következménye üzemünk fennaka-
dása lesz, ha csak az illetékes tényezők sür-
gősen nem gondoskodnak a gázgyár megfe-
lelő szén-ellátásáról. 
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HIREK 
0000 

Panaszok a szegedi adókivető 
bizottság munkája ellen. 

Szegeden az elmúlt hét folyamán téves 
hirek kerültek forgalomba a folyamatban 
levő adókivetésről. A közönség egy része azt 
hiszi, hogy most történik a hadinyereségadó 
kirovása s ezen a elmen irtak az adókivetés-
ről egyes újságok is. Tényleg most a III. 
osztályú kereseti adót rójják ki a 'háborus 
költségek viseléséről szóló törvény értelmié-
ben azokra a vállalatokra, amelyek 1914. 
augusztus 1. óta alakultak s amelyek ezzel 
az adóval az 1914—916. évi kivetési idő-
szakra még megadóztatva nem voltak. Ez az 
adó a törvényből kifolyólag csak az uj vál-
lalatokat és uj foglalkozási ágakat érinti. 
Azokat, akik III. osztályú kereseti adót ré-
gebbi foglalkozásuk után már fizetnek, ez a 
törvény nem érinti s ezek később fognak 
hadi nyereségadóval megrovatni, kereseti 
adójuk pedig az uj III. osztályú kereseti adó-
törvény értelmiében az 1917-ben. kezdődő 
adókivetési periódusra fog felemeltetni. 

Mégis az adókivető bizottság a pénz-
ügyi hatóság képviselőjének előterjesztése 
alapján sok olyan kereskedőnek és iparos-
nak az adóját is visszamenőleg felemelte, 
akik foglalkozásukat már a háború előtt is 
űzték és igy ebben az esetben megadóztat-
hatok nem lettek vona. Az érdekeltek és jogi 
képviselőik abban a véleményben vannak, 
hogy a pénzügyi hatóság .tévesen magya-
rázta a törvényt és tömegesen jelentettek be 
felszólamlásokat a megtörtént kivetések el-
len. Különösen sérelmesnek 'tartják, hogy 
maga a hirdetmény is, amelyet a városi adó-
hivatal november 9-én tett közzé, az uj adó-
zók adójának megállapításáról beszél és igy 
nem is gondolhatták, hogy az ő adójuk fel-
emelését is tárgyalni fogja a bizottság. Igy 
a bizottság a felemeléseket a legtöbb eset-
ben a megadóztatottak jelenléte nélkül tár-
gyalta le s mikor ezek utólag érdeklődtek, 
bogy adójukat miként állapították meg, fel-
világosi tást -nem nyertek. 

A kereskedelmi és iparkamara, melynek 
vezetősége szintén osztja az érdekeltek fel-
fogását, hogy ezek az adófelemelések a tör-
vénnyel ellenlétben vannak, az eljárás mód-
ját pedig veszedelmes precedensnek tekinti, 
sürgős felterjesztésben kérte a pénzügymi-
nisztertől 'mindazoknak a kivetéseknek hiva-
talból való imegsemmisitését, amelyek nem 
uj adózókra vonatkoznak, hanem csak az 
érvényben levő adónak visszamenőleges fel-
emelését célozzák. 

— Időjárás. Változékony időjárás vár-
ható hősülyedéssel és helyenkint csapa-
dékkal. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Hűvösebb, Sok 
helyen csapadék. Déli hőmérséklet 11.20. 
— A n é m e t n a g y k ö v e t a k irá lynál . Bécs-

hői jelentik: őfelsége hétfőn délben kihall-
gatáson fogadta Wedel-Botot, a rendkívüli 
küldetéssel megbízott német nagykövetet, a 
ki átadta megbízó levelét. A kihallgatáson 
jelen volt a királyné is. 

— K i t ü n t e t é s e k é s e l ő l é p t e t é s e k a t á b o r -
noki karban. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: A hadsereg'Rendeleti Közlönye jelenti, 
hogy a király .báró Georgi vezérezredesnek 
kiváló szolgálatai legteljesebb méltánylása 
mellett a külön dicsérő elismerés jelét, Kro-
batin Vezérezredesnek a Szent István-rend 
nagykeresztjét díjmentesen adományozta 
kiváló szolgálatainak legteljesebb méltány-
lása mellett. Báró Hazai Samu vezérezre-
desnek- a magyar honvédség hadkészültségé-
nek emelése körül szerzett kiváló szolgálatai 
teljesítésének legfőbb ^méltánylása mellett a 
íkiráy a külön dicsérő elismerés jelét adomá-
nyozta. Báró Hötzendorfi Conrád vezérez-
redest, vezérkari főnököt a király tábor-
naggyá léptette elő. Gróf Paar és báró Bal 
fras föhadsegédeknek hálás elismerésen! ki-
váló érdemeiknek, a 'katonai érdemkereszt I. 
osztályát a hadiékitménr.yel adományozta. 
Hanss Antal főteugernagynalk a Lipót-rend 
nagykeresztjét 'adományozta a király díj-
mentesen. 

— V e r e s Károly m e g h a l t . Szeged társa-
dalmát súlyos veszteség érte. Veres Károly, 
nyugalmazott kúriai biró hétfőn délelőtt ti-

zenegy órakor végelgyengülésben elhunyt. 
Veres Károly 1843-ban született Békésen, 
ahol a tyja ügyvéd volt. Közszolgálati műkö-
dését Jászberényben kezdte a megyénél. On-
nan Karczagra" került, ahol jegyző, albiró és 
törvényszéki biró volt. IA,mikor a. királyi táb-
lákat decentralizálták, Szegedre táblabíróvá 
nevezték ki. Kitűnő és eredményes működé-
sének elismeréiseül a kúriai bírói cimet ado-
mányozta neki a király. Sok évi kiváló szol-
gálat után hat évvel ezelőtt nyugalomba vo-
nult. A Szegedi Vöröskereszt Egyesületnek 
tizenkét évig elnöke volt, de erről tisztsé-
géről is pár hónappal ezelőtt lemondott. Hi-
vatását mindenkor lelkiismeretes buzgóság-
gal töltötte be, .kötelességteljesítő, munkás 
ember volt, aki a magyar igazságügy terén 
elismerésre méltó érdemeket szerzett. Halála 
városszerte őszinte, bensőséges rézvétet kelt. 

— A s z e g e d i t á r s a d a l o m g y " s z a . A rókus i 
plébániahivatal közli: Istenben boldogult ő 
császári és apostoli királyi felsége, 1. Ferenc 
József temetése napján, november 30-án 
délelőtt 10 órakor a szeged-rókusi római kat-
holikusi plébánia-templomban ünnepélyes 
gyászmisét tartanak. — A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter rendeletet intézett a sze-
gedi iskolákhoz, liogy elhunyt királyunk te-
metése napján, csütörtökön, gyászünnopélye 
ket rendezzenek. Az iskolákban már megál-
lapították a gyászünnepély programját. Az 
ünnepi beszédet a tantestület egy-egy tagja 
tartja. A gyászünnepélyt megelőzőleg a ta-
nulók tanáraik vezetésével részt vesznek a hit-
felekezeteik templomában tartandó gyászis-
tentiszteleten. — ,A szegedi királyi járásbíró-
ság vezetője arról értesíti a közönséget, hogv 
csütörtökön, ő Felsége I. Ferenc József teme-
tése napján a járásbíróság] tárgyalások nem 
tartatnak meg és igy a feleknek sem büntető, 
sem polgári ügyekben megjelenniük, vagy 
meg nem jelenésüket kimenteniük nem kell. 
Ujabb tárgyalási határnapokat a bírák hiva-
talból, vagyis a felek kórelme nélkül (fog-
nak kitűzni. Szeged, 1916. november 26-án. 
Sömlyódy István, kir. ítélőtáblai biró. — lAz 
egyik legnagyobb szegedi vállalat vezetősége 
részéről azt közölték velünk, bogy a király 
temetése napján délután szüneteltetik az iro-
dai munkát. Ennek nyilvánosságra hozat alá' 
azzal a megszívlelendő felhívással kérik, 
hogy az érdemes kezdeményezésihez minden 
szegedi vállalat csatlakozzék. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos fő-
ispán hétfőn délben Szegedre érkezett. 

— A s z e g e d i f e m i n i s t á k ü d v ö z l e t e a z 
uj királyhoz. A budapesti Feministák Egye-
sülete a legelsők között volt, akik hódoló fel-
irattal fordultak az uj uralkodóhoz, Károly 
királyhoz. A budapesti példát a fiókegyesii-
letek sorra követik; a Feministák Szegedi 
Egyesülete vasárnap tartott választmányi ülésé-
ről a következő hódoló táviratot küldte 
IV. Károlynak: 

Károly király ő császári és királyi felségnek 
Wien. 

Felséged elé, ki nagy időben nagy feladatok 
megoldására hivatott, legelső kötelességünknek 
tartjuk avval a hő kívánsággal járulni, hogy 
uralkodása alatt valóra váljanak azok a ma-
gasztos elvek, amelyeket a népeihez intézett 
szózatban hangoztatott. Bízva reméljük, hogy 
amit megdicsőült elődje alatt óhajtva reméltek, 
azt meghozza népeinek Felséged ifjú ereje: ha-
zánkat és az egész emberiséget mielőbb ismét 
béke fogja-boldogítani és a jogegyenlőség ki 
fog terjedni az egész nemzet dolgozó tagjaira, 


