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másik nap nyugalmazott főhadnagy, aztán megint 
rajztanár, végül nem is rajztanár, csak a katonai 
rajziskolábaa kapta az illetményeit. Munkatár-
sunk érdeklődött Piroska János mull ja felől és 
igen érdekes adatokat sikerűit1 megtudnia. 

Piroska Jánost meglehetősen ismerik Szege-
den. Itt járt a reáliskolába és a háború alatt 
akliváltatta magái. Nővére az egyik szegedi 
kereskedőnek a felesége, aki noha férje a zsidó 
egyháznak buzgó hite, feleségül ment hozzá és 
megrémülve értesült Piroska főhadnagy szerep-
léséről. Piroska Jáno3 nyugállományba való 
helyezéséről pedig munkatársunk a következőket 
jelenti: 

Csongrádon Piroska egy éven keresztül 
udvarolt az egyik odavaló zsidó urileánynak. A 
leány szülei nem jó szemmel nézték Piroska 
udvarlását, akiről tudták, hogy izgága termé-
szetű és hogy egyik aktiv tagja a csongrádi 
Ébredő Magyarok Egyesületének. Egy alkalom-
mal tudtára adták Piroskának, hogy kerülje 
házuk tájékát és ne kompromittálja a leányukat. 
Piroska ekkor fenyegeíőíeg lépett fel és ki-
jelentene, hogy agyonlövi a leányt, ha nem 
adják hozzá feleségül. Ezt a kijelentését több-
ször megismételte, ugy hogy a család kénytelen 
volt a leányt vidéken lakó rokonainál elhelyezni, 
mert ismerve Piroska természetét, a fenyegetést 
komolyan vették. 

Piroska főhadnagy* tovább is zaklatta a 
családot, a leány tartózkodási helye után érdek-
lődött, mig végül is a leány bátyja provokál-
tatta. Piroska főhadnagy az elégtételadást azzal 
tagadta meg, hogy ,zsidóval nem párbajozom 
Erre a fiatalember segédei egyoldalú jegyző-
könyvvel intézték el az ügyet és a jegyzökönyvet 
elküldték Piroska illetékes katonai. parancsnok-
ságának, ahol azután Piroska főhadnagyot nyűg* 
állományba helyezték. 

Piroska Szegeden állandóan főhadnagyi uni-
formisban járt és ismét udvarolni kezdett egy 
vendéglős leányának, de ezt a leányt szintén 
nem adták hozzá, mert szülei — mint munka-
társunknak kijelentették — nem .szívelték" a 
főhadnagyot. 

Ezután Piroska János főhadnagy, akinek 
zsidó rokonai vannak, a legádázabb antiszemita 
lett Csongrádon, mig december 30-án, mint az 
előre megszervezett gyilkos bombamerénylet 
értelmi szerzőjét a szegedi rendőrség letartóztatta. 

pUS^í Belvárosi Mozi ,g™ef0 .̂ 
Pénteken, január hó 4-én 

A klasszikus filmek legkiválóbbjai 

Henny Portén, 
Harry Liedtke, 

Werner Krauss 
A velencei kalmár. 
Shakespeare örökbecsű müve 2 rész, 8 felvonásban. 

Mindkét rész egyszerre, egy előadásban. 

Ezt megelőzi: 

Egy kitűnő 
Nordisk v í g j á t é k . 
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Keresek 2 szobát bútor nélkül 
lehetőleg a Tisza L.-köruton, 
vagy a belváros forgalmas utcáján. Ajánlatokat 
„Jól fizető" jeligére a kiadóhivatalba. 790 
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Ernst Sándor cégnél 
Párisi-körut 24. 797 Telefon 14-54. 

Petykó Károly divatszücsüzlete 

Kelemen-utca 7. 
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű 

ttőrraejavitást és átalakítást ut 

Városi aggodalmak a közadók kezeléséről szóló törvény miatt. 
(A Szeged tudósítójától.) A közadók kezelé-

séről szóló 1923. évi VII. törvénycikk végre-
hajtási utasítását vaskos füzet alakjábsn most 
adta ki a pénzügyminiszter. A végrehajtási ula-
sitás a városhoz is megérkezett, ahol meglehe-
tősen súlyos aggodalmak felmerülésének lett az 
okozó j;*. 

A csütörtöki tanácsülésen a polgármester rész -
letesen ismertette a törvény és a végrehajtási 
utasítás aggodalmas részeit. A törvény határo-
zottan kimondja, hogy a jövőben a város által 
kezelt közadók és egyéb közadószerü jövedel-
meket a városi adóhivatalnak havonkint legalább 
egyszer egy összegben be kell szolgáltatnia az 
állampénztárnak. Az állampénztár állapítja majd 
meg, hogy a befizetett összegek milyen arány-
ban oszlanak meg az egyes gdócimek között és 
hogy mennyi belőle a városé, mennyi az államé. 
A közadók és a közadók módjára behajtandó 
jövedelmek között szerepel a ház-, a föld-, a 
kereseti- (társulati-) és a jövedelmi adó, ezen-
kívül a községi pótadó, sőt a vizdij is és a 
hitközségi adó is. 

A polgármester ugy magyarázta a törvény 
rendelkezését, hogy az súlyos anyagi károkat 
okozhat a városnak, meri a városi adóhivatal 
által kezelt és a főpénztárba befolyó jövedelme-
ket csak késve kaphatja meg. Igaz ugyan, hogy 

a pénzügytgazgatóság az állampénztárba befi*e" 
tett összegből megfelelő előleget utalhat ki a 
városnak, de nem igen van garancia arra, hogy 
ezt az előleget idejekorán meg is kaphatja a 
város. Az adók elszámolásáig pedig sok idó 
eltelhet és igy a várost jelentékeny kamatvesz-
teség is érheti. 

A tanács hosszasabban foglalkozott a kér-
déssel. Vita közben felmerült az a terv is, hogy 
a vizdij kezelését kiveszik a városi adóhivatal 
hatásköréből és ismét a javadalmi hivatal ha-
táskörébe teszik át. A törvény kérdéses rendel-
kezése ugyanis csak az adóhivatal által kezelt 
városi jövedelmekre vonatkozik, a javadalmi 
hivatal által beszedett jövedelmekre azonban 
nem terjed ki a hatása. A tervnek azonban erős 
ellenzése támadt a tanácsban, mert annak meg-
valósítása az adófizetés decentralizálását jelen-
tené, ami pedig az adózó polgárok szempontjá-
ból nem igen kívánatos. A jelenlegi rendszer 
mellett egy helyen és egy időben teljesítheti 
mindenki adófizetői kötelességét, ha azonban a 
vízdíjakat a javadalmi hivatal kezelné, az sok 
időt rabolna el az adófizetőktől. 

A tanács végül is abban állapodott meg, 
hogy egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik. 
Ha a gyakorlat igazolná a polgármester aggo-
dalmait, akkor megteszi majd a szükséges in-
tézkedéseket. 

aMMAMMMMMMMMMMAMMMIMAMMMMM 

Külfö ld i hirek. 

A görög kormány lemondott. Athéni jelentés 
szerint a görög kormány nevében Gonatas be-
jelentette lemondását. 

A belgrádi konferencia. Prágai jelenlés szerint 
a bJgrádi januári konferencia programja elké-
szült. Többek közt Görögország esetleges be-
lépése a kisántánlba is bennefoglaltatik. 

A német választás. Berlini jelentés szerint az 
uj német választások márciusban, vagy junius-
ban lesznek. 

Baldwin lemond a konzervatív párt vezérsé-
géről. Mint Londonból jelentik, Baldwin beje-
lentette a konzervatív párt elnökségének, hogy 
lemond* a pártvezérségről. 

— Budapest kormánybiztosa elfoglalta 
hivatalát. Budapestről jelentik: Terstyánszky 
Kálmán Budapest újonnan kinevezett kormány-
biztosa ma délelőtt 11 órakor jelent meg az uj 
városházán, hogy elfoglalja uj hivatalát. A kor-
mánybiztost dr. Farkas ÁKOS titkár fogadta, aki 
eddig dr. Sipőcz Jenő helyettes főpolgármester 
mellett dolgozott. A kormánybiztos kijelentette, 
hogy minden politikától mentes ;n fogja a fő-
város ügyeit vezetni. 

— Az elszakított Nyugatmagyarország 
tartománygyQléae. Bécsből jelentik: Az újonnan 
választott burgenlandi tartománygyülés pénte- | 
ken, január 4-én tartja első ülését. Az ülésen 
több baleszthatatlan kérdést kell tisztázni. Igy 
meg kell állapítani a tartomány fővárosát. Mint 
ismeretes, Kismarton és Pinkafő jön leginkább 
kombinációba. 

— Üzletek lesznek a bécsi Burgban. 
Amióta a bécsi Burgnak nincsen koronás lakója, 
egyre foszladozik az a legendás mitosz, amely 
a hatalmas épületkolosszushoz fűződött és he-
lyébe lép a szürke próza, a modern élet és a 
szanálási program által diktált rideg valóság: 
a Burgot jövede mezővé kell tenni. Ebből a 
célból elhatározták, hogy üzlethelyiségekké ala-
kítják át az átjáró rész földszintjét, ugy hogy 
ennek az épületrésznek valóságos bazár jellege 
lesz. Alig került ez a terv nyilvánosságra, máris 
akadtak bérlői a boltoknak, még pedig a leg-
előkelőbb cégek köréből, akik a horribilis bér-
összegeken felül arra is kötelezték magukat, 
hogy egész esti fél 10 óráig kivilágítják bolt-
jaikat. 

Orsxáfh, Baranya!, Szabó trió is közreműködik 
a Hoór Tempis Erzsébet január 10-iki hangversenyén. 
Jegyek Belvárosi Mozi pénztárinál. (Harmónia.) 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen Iapkézbesitésről a 
kiadóhivatal! telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 

— Kicserélik a füvészkertet. A tanács — 
mint ismeretes, már régebben elrendelte annak 
a kivizsgálását, hogy a i egyetemi füvészkert 
céljaira átengedett föld tulajdonképen mennyi-
vel több a kijelölt husz holdnál. Történtek 
ugyanis olyan értelmű jelentések, hogy a husz 
hold a gyakorlatban legalább huszonöt hold. 
A közrendészeti ügyosztály most kivizsgálta a 
kérdést és megállapította, hogy a füvészkert 
mindössze négyszázegynéhány négyszögöllel 
több az engedélyezett husz holdnál. Ezzel kap-
csolatban fölmerüli a t&uá^baa <u a íc. v, h^y 
a füvészkert számára átengedett ujszegedi terü-
letet ki kellene cserélni hasonló nagyságú, a 
Gedó melletti területtel, mert az ujszegedi föld 
a város közönségének kell nyáron, üdülés cél-
jaira. A tanács elhatározta, hogy ebben az 
irányban megteszi a szükséges kezdeményező 
lépéseket. 

D'Albert zongoraestje január 16-án. 

— A kereskedelmi min ta tér engedélyezte a 
villamosvasút tarifaemelését. A kereskedelmi mi-
niszter értesítette a város tanácsát, hogy a villamos-
vasút legutóbbi tarifaemelését jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

Telefon: l / A r « A M A . | Telefon: 
Iflazg. 11-85. n o u t f I f l O t ! Pénztár 455. 

Január 4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap 

Halálszakadék. 
Artista történet 6 felvonásban. 

Főszereplők: 

Luciano Albertini és Putty Lya. 
Egyidejűleg: 

H e n n y P o r t e n n e l 

A milliomos milimári. 
Filmtréfa 3 felvonásban. 

Előadások kezdete - Hétköznap W . 7 és «|.9 órakor 
' Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 
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Vtlágfilm: 

Henny Portén, 
Asta Nielsen é8 

Werner Krauss •sal 
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| Az emberiség filmje a Belvárosi Moziban. Q 
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