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képen a torony alatt. Ha jövedelmez néhány-
ezer koronát az a háronezer holdas terméket-
len tófenik, az talált pénz, örülni kell neki, ha 
nem jövedelmez sommit, ez se baj, mert káro-
sodás nem éri a várost. Effektív károsodás 
valóban nem éri a várost, de a fiktív károso-
dás mértéke meghaladja a hatszázmillió koro-
nái A fiktív káiosodás azonban nem játszik 
ezerepet ebben a dus jövedelmű városban, ahol 
telik mindenre, utjavitásra éppen egy, mint 
építkezésre, ahol a „talált pénz" elve uralkodik. 

Ötnegyedmilliárd 
jövedelem- és vagyonadó. 
(A Szeged tudósítójától.) A pénzügyigazgató-

ság értesítette a városi adóhivatalt, hogy el-
készült az 1922. és az 1923. évi jövedelem- és 
vagyonadó kirovásával. A pénzügyigazgatóság 
értesítése szerint a város lakosságának a leg-
utóbbi két év adója cimén 1283 millió koronát 
kell fizetnie, illetve ennyit rótt ki a pénzügy-
igazgatóság, még pedig tizenhétszer léteiben. 
Az adózókat a város fogja értesíteni a kirovás-
ról, amely a kővetkező kulcf szerint készült: 
Az 1921-ben fizetett jövedelem- és vagyonadó 
ötszörösében állapították meg az 1922. évi 
adói, az l t23 . év adóját pedig az 1921. év 
húszszorosában. 

Érdeklődésünkre Fodor jenö adóügyi tanács-
nok elmondotta, hogy a kirovás ellen csak 
azok szólalhatnak fel, akiknek időközben meg-
szűnt az a jövedelemforrásuk, vagy megvált,ik 
attól a vagyonuktól, amelynek alapján kirótták 
ai 1921. évre esedékes adójukat. A fetebbezéei 
határidő a kéibesitéstől számított 15 nap. Az 
1922. évre kirótt adót és az 1923. év adójának 
háromnegyedrészét október végéig be kell 
fizetii. Az év utolsó negyedére esedékes adó 
befizetési határidejét december 31-ére tűzték ki. 
Ha valaki a kitűzött határidőig nem fizeti be 
az adóiát, minden havi késedelemért az adó tiz 
százalékát kell fizetni késedelmi bírság cimén. 

A gazdasági népoktatás 
reformja. 

A közoktatásügyi minisztérium ille ékes ügy-
osztályai a legintenzívebben foglalkoznak a 
gazdasági népoktatás kérdésének reformjával. 
Csonkamagyarország gazdasági újjáépítésében 
a legfontosabb feladat, hogy az ország kisbir-
tokos osztályának gazdasági haladás iránti haj-
landósága emeltessék és az okszerű gazdaságra 
képesittesék. A közoktatásügyi miniszter mindjárt 
hivatalba lépésekor felhívta az Országos Föld-
birtokrendezö Bíróságot, hogy a gazdasági 
szakoktatás céljaira szükséges ingatlanok be-
szerzését az 1920. évi XXXVI. t. c. alapján 
támogassa. Ugyancsak ezzel kapcsolatosan a 
vármegyei királyi tanfelügyelőséget is utasította, 
hogy minden meginduló földbirtokrendezési 
eljárás során az érdekelt községekben a már 
fennálló, vagy szervezendő gazdasági népiskolák 
céljaira szükséges földterületek biztosításáról 
gondoskodjék. Egyúttal valamennyi törvény-
hatósági közigazgatási bizottsághoz leira'ot inté-
zett arra nézve, hogy a községeket a gazdasági 
oktatás céljaira szükséges földterületek megszer-
zésére hívják fel. Tehát a községek lakosainak 
gazdasági továbbképzése szempontjából min-
denütt ígényelniök kellene az ilyen gazdasági 
iskolának a'sikeres működésükhöz szükséges 
területeket. 

A kultuszminiszter rendelkezése azt célozza, 
hogy addig, amig a közoktatásügyi miniszier 
által a gazdasági szakoktatás reformjára nézve 
elkészített törvényjavaslat életbeléphet, mindazon 
intézkedések megtörténhessenek, melyek a mai 
törvényes kere'ek között megtehetők. A szak-
oktatás reformjára vonatkozó törvényjavaslat-
tervezet, mely a szakoktatás intenzivebbé téte-
lével foglalkozik, a miniszter teljesen elkészí-
tette és immár csak az érdekelt tárcaminiszterek 
részéről való hozzájáruláshoz vart kötve, hogy 
azt a miniszter a nemzetgyűlés elé terjessze. 

A Lendvai-ügy az ügyészségen. 
(A Szeged tudósítójától.) Je'entette a Szeged, 

hogy a Korzó Mozi nyári helyiségében tizenegy 
nap e'őtt megtartott fajvédi gyűlés után vitéz 
dr. Petkóczy Lajos ügyeletes rendőrkapitány 
azonnal jelentés' tett az ülés lefolyásáról dr. 
Bottka Sándor rendőrfőtanácsosnak, az állam-
rendőrség szegedi kapitánysága vezetőjének, aki 
utasította, hogy azonnal készítse el írásbeli 
jelentését, mivel Lendvai István beszédéber. 
olyan kitételek szerepeltek, amelyek egyrészt a 
felekezetek egymás elleni izgatására, másrészt 
az állami és társadalmi rend megzavarására 
alkalmasak. A jelentés megtétele után dr. 
Bottka Sándor a/.cnnal bekérette a hiteles gyors-
Írói jegyzeteket, amelyekből — mint ismeretes 
— megállapította , hogy Lendvai beszédének 
egész komplexuma alkalmas arra, hogy az 
ügyészség a bűnvádi eljárást lefolytassa. 

Az elmúlt hét végén már teljesen elkészítek 
a szószerinti hiteles gyorsírói jegyzetek, amelyek 
most már azt a beszédet mutatták, amelyet 
Lendvai szószerint mondott el a Korzó Mozi 
nyári helyiségében. Dr. Árvay Ferenc rendőr 
fogalmazó ezután elkészítette az összes aktákat 
és a nyomozati iratokkal felszerelve, az egész 
aktacsomót még hétfőn délelőtt áttette a szegedi 
ügyészségre, mivel a helybeli ügyészség ille-
tékes ebben az ügyben. 

Az ügyészségen már az első percekben a 
legnagyobb titoktartással kezelték ezt az ügyet 
és mindennemű felvilágosítást kereken meg-
tagadtak. Amikor a Szeged munkatársa ebben 
az ügyben felkeres'e Zombory Jenő királyi fő-
ügyészt, a szegedi ügyészség elnökét, kérdé-
sünkre semmit sem válaszolt és amikor azt a 

kérdést intéztük hozzá, hogy kiadta-e már az 
ügyet a soros ügyésznek, a következőket vá-
laszolta : 

— Ebben az ügyben semmit sem mondhatok. 
Teljesen érthetetlennek tartjuk, hogy miért 

kezelik ezt sz ügyet a szokottnál is nagyobb 
titkolódzással, amikor éppen ebben az ügyben 
fontos, hogy a közvélemény tisztán lásson. Tadni 
kell a közönségnek, hogy vájjon a magyar 
parlamentnek egyik tagja követett-e el izgatást 
beszédében, felhivta-e ? hitfelekezeteket egymás 
elleni harcra, vagy sem? Tisztán kell itl min-
denkinek látni, hogy az a képviselő, aki már 
kétszer került összeütközésbe a fennálló törvé-
nyekkel és kétszer kérte ki a királyi ügyészség 
a nemzetgyűléstől, harmadszor is használt-e 
olyan hangot, amely miatt Lendvsi Istvánnak a 
biróság előtt kell helyt állnia? 

Nem értjük, hogy miért kezelik ezt az ügyet 
a szegedi ügyészségen ugy, hogy ennek csak 
az lehet a CÍ Íja, hogy a nyilvánosság elől 
mindent elzárjanak. Olyan hangokat is hallottunk 
az ügyészségen, amelyek egyenesen arról szól-
tak, tioüv az egész ügy nem is érkezeit át az 
ügyészségre. Ezekkel az érthetetlen hangokkal 
szemben a Szeged munkatársa megállapított?, 
hogy a Lendvai-ügy aktái kedden délben át-
érkeztek az ügyészségre és az ügyészségi iktató-
ban rendes iktatószám alatt iktatva is vannak. 
Értesülésünk szerint még nem adták ki a soros 
ügyésznek az aktscsomót, igy minden való-
színűség szerint még hosszú hetek fognak bele-
telni, mig az ügyészség — talán a felettes 
hatóságárak direktíváit várva — véglegesen 
állást foglal ebben az ügyben. 

250 korona elsejétől a Szeged. 
A változatlan zürichi jegyzés dacára a drá-

gulás szeptemberben sem állott meg végzetes 
utján és ez természetesen ismét arr-t kényszeríti 
a Szeged el, hogy megint olvasóihoz folyamod-
jon segit égért. A Szeged volt eddig is a leg-
olcsóbb magyar napilap, hiszen négyoldalas 
szegedi laptársaink 150, egyéb négyoldalas 
vidéki laptársaink pedig, mint például a szom-
szédos tmkói lap >k, 200 koronába kerülnek, 
nern is beszélve például Miskolcról, ahol a 
Reggeli Hirlap 350 koronába — került, mert 
eisejín vals»ennyi magyar napilap tetemesen 
fd tog|a emelni árait. A mi emelétünk mind-
össze í? csnk huszonöt százalékos lesz s igy 
elsejétől 250 korona lesz hétköznap a Szeged 
és vasárnap 300. Előfizetőink továbbra is je-
lentős kedvezményben fognak résresülni, mert 
6500 korona h íyett 5500 koronáért fize hetnek 
elő hpunkra. Reméljük és hisszük, hogy min-
den előfizetőnk megért bennünket és továbbra 
is épp n ugy kitart mellettünk céljaink eléré-
sére folytatott harcunkban, mint te te ezt a 
múltban. 

— Megjelent a közalkalmazottak létszám-
csökkentéséről a törvény. A hivatalos lap 
közli az 1923. évi 35 t.-cikket a közszolgálat-
ban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
létszámcsökkentése ügyében. Az elbocsátandó 
tisztviselők állását az állam 1924 junius 30-ra 
mondta fel. A fe'mondást október 31-ig kézbe-
síteni. fogják az alkalmazottaknak. Az elbocsá-
tandó tisztvise őket 1923. évi december 1-vel 
szabadságolják. Azokat az állami és állam-
vasuti tisztviselőket, akik 1920 junius 30-ig 
legalább tiz évi szolgálati idővel rendelkeznek, 
valamint azokat az alkalmazottakat, akik nyug-
díjra jogosító állást töltöttek be, de rendsze-
res fizetésben nem részesülnek, 15 évi szolgá-
lati idővel nyugalomba fogják helyezni. A többi 
elbocsátott tisztviselőket az állam végkielégítés-
ben részesiti. Az állam az elbocsátott tiszt-
viselők más pályákon való elhelyezése céljából 
közvetítő irodát létesít. 

— Rendőrminiszteri tárcát léteslteaek? 
Andréka helyettes főkapitány kezébe összpon-
tosítják az összes politikai ügyeket. (?) A la-
pokban napok óta keringnek hirek Andréka 
fők pitányhelyet'es távozásáról, illetve uj be-
osztásiról és ezzel kapcsolatban a rendőrség 
államrendészeti ügyosztályának átszervezéséről. 
A kérdésről ezt az információ* adták ki : Való 
az, hogy a bílügy ninisztériumban nagy átala-
kításokat készítenek elé Tévedés azonban az 
a beállítás, hogy az utóbbi időben kinyomozat-
lan bünügyek tették időszerűvé a változásokat. 
A nyomozás eredménytelensége vajmi kevéssé 
terheli a rendőrséget. A változtatásnak tisztán 
politikai okai vannak. Nádossy Imre országos 
főkapitány széke körül forog a kavarodás, meg-
marad-e, vagy setn ? Ha Nádossy távozik az 
országos főkapitányi hivatal éléről, akkor Andréka 
lesz az utóda. Elköltözne a belügyminiszté-
riumba a főkapitányság politikai osztálya, 
amelybe a központi nyomozótestületet is be-
olvasztaná. A kormány ezt a tervét valószínű-
leg még ebben az esetben is végrehajtja, ha a 
megoldás kedvéért rendőrminiszteri tárcát kell 
adnia Nádossynak. 

— Panaszkodnak a trsfikosok. Amióta a 
dohánynemüek árát újból felemelték, a trafiko-
sok panaszkodnak, hogy alig van forgalma az 
üzletüknek Más áremelés után is volt pangás, 
de nem ilyen kitartóan makacs. Most a vétel-
től való tartózkodásnak nemcsak az az oka, 
hogy jóelőte beharangozták az áremelést és 
mindenkinek volt módjában jóelöre beszerezni 
a szükségletet, de az árak már csakugyan olyan 
tetemesek, hogy az olcsóbbfajta áruk közül 
sem tudja inár kiválogatni a szegényebb dohá-
nyos az igazán olcsóbbat. Még majd csak-

, ugyan valósággá íesz, hogy a pipásemberek 
jórésze vagy falevelet füstöl, vagy semmit. . y 
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