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és mellénYkülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemiiek, csakis elsőrendű minőségben 
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vényadta eszközei nincsenek, a törvényhozás fel-
adata, hogy Intézkedják. Ha a felügyeleti jog-
kör nem volna elégséges s a vizsgálat szüksé-
ges volna, a kormány föltétlenül javaslattal 
fordul a nemzetgyűléshez. 
ZPesihy Pál igazságűgyminiszter bejelenti, hogy 
Fábián képviselő többször járt nála a szolnoki 
pör alatt és jelentette, hogy dr. Fucíis biró a 
kaszinóban előre jelezte a felmentő Ítéletet. Ez 
a hír azonban nem bizonyull valónak. 

Ezután Rakovszky belügyminiszter válaszolt 
először Hegedűs interpellációjára. A szolnoki 
üggyel kapcsolatosan felkereste a miniszter-
elnököt abból a célból, hogy beadja lemondá-
sát. Amikor egy miniszter arra szánja el magát, 
hogy helyét elhagyja, minimális joga, hogy 
eljárásának indokait nyilvánosságra hozza. Ezt 
támadásnak a bírósággal szemtan nevezni nem 
lehet. 

Ezután válaszol Fábiánnak arra a kérdésére, 
hogy hajlandó-e a kormány feloszlatni az ÉME-t. 
Kijelenti, hogy eljárt már az ÉME-vel szemben 
akkor, amikor alapszabályainak módosítását ren-
delte el s mikor egyik vidéki fiókját feloszlatta. 
Ha ezután az Ébredő Magyarok Egyesületének 
központja nem tartja be az alapszabályokat s 
ott bármilyen bűncselekménynek jönnek nyo-
mára, az egyesületet fel fogja oszlatni. 

Hegedűs a választ tudomásul veszi. Fábián 
tudomásul veszi a miniszterelnök és az igaz-
ságügyminiszter válaszát, a belügyminiszterét 
nem. 

A többség a válaszokat tudomásul veszi. 
Ülés vége háromnegyed 11 órakor. 

Ismét téves nyomokon. 
A következő sorokat kaptuk: 
Olvastam a helyi, sőt a fővárosi lapokból is, 

hogy miniszteri kiküldött járt Szegeden és tárgyalt 
az általános kereseti adó revíziójának lehetőségé-
ről. Résztvettek az értekezleten a hivatalos szemé-
lyeken kivíil a kereskedelmi és iparkamara, az ipar-
testület és a kereskedők szövetsége. 

A tárgyalás egész menete olyan alapon indult 
meg, amelyet adójogi szempontból nem lehet ko-
raolyan venni. Amig törvény van és ennek meg-
tartását az állampolgárok jogrend iránti érzéke 
követeli, addig nem lehet és nem szabad az adó 
kivetését revizióeljárással komolytalanná tenni, ha 
egyszer vallomást kivánt a törvény nevében az 
adókincstár a polgáraitól, akkor kell, hogy azokat 
a vallomásokat komolyan is vegye és ha nem ta-
lálja kielégítőnek azok adatait, járjon el ugy, 
amint ezt a kereseti adótörvény végrehajtása iránti 
utasítás előírja; ezt kell követelni a polgárságnak, 
nem pedig egy olyan revíziót, amely — a vallo-
másaikon keresztül gázolva — csupán a téves 
alapon kivetett adót csökkentené. 

Ez nagyon helytelen revizió volna, különösen 
helytelen azért, mert ismét szorzószámmal akarna 
dolgozni, helytelen azért, mert a vallomást félre-
dobja, tehát annak nem tulajdonit jelentőséget. 
Nézetünk szerint ennek a revíziónak ilymódon 
nem szabad megtörténni, ezt az adózó polgárság-
nak sem szabad engedni, mivel vagy komoly do-
log a vallomásadási kötelezettség, vagy egy ko-
molytalan kényszerhelyzet, melyet a birságtól való 
szabadulás indokol; vagy legjobb tudomása szerint 
jegyezte be az adózó polgár a vallomása adatait, 
vagy pedig az előbbi elvért csak pro forma irt oda 
be adatokat. 

Erre az utóbbi álláspontra nem helyezkedhetünk; 
mi a vallomások komolyságát vitatjuk, tessék a 
revíziót ezen az alapon kezdeni. A szorzószámos 
revíziónak nem lehetünk barátai, kiváltképen olyan 
esetben, amikor az értékeltolódásokat a szorzó-
szám nem képes reálisan kifejezni. 

Mi abszolút jogos, méltányos, igazságos, ará-
nyos adóztatást szeretnénk látni és a revíziót is 
ezen szellemben szeretnénk, ha végrehajtanák. 

A revizió technikájához is volna néhány sza-
vunk. Ha a revíziós eljárás olyan lesz, hogy a 
pénzügyigazgatóság által kimunkált adóalap után 
kivetett adóról szóló fizetési meghagyás ellen be-
adott íelebbezések, illetve felszólamlások képezik 
annak kiinduló pontját és az eredményről a pénz-
ügyi hatóság a felszólamlókat végzéssel értesíti s 
ezen végzés ellen a felszólamlási bizottsághoz jog-

orvoslatot enged, helytelen és törvénytelen lesz, j ményével adja elő az ügyet a felszólamlási bizott-
mert a jelenleg érvényben lévő törvények ezt az » ságban. 
eljárási módot nem ismerik. A revizió technikai S A mai viszonyok között az eljárás technikájának 
helyes végrehajtása csak az lehet, hogy a pénz 
ügyi hatóság a beérkezett felszólamlások alapján 
a vallomásból kiindulva, a törvény és utasítás ér-
telme szerinti eljárást lefolytatja és annak ered-

a helyes és törvényszerű megválasztása éppen olyan 
fontos, mint maga a revizió érdemi része. 

Ajánljuk ezen nagyjelentőségű dolgot az illeté-
kes tényezők figyelmébe. 

Tanácskozás a német 
Páris, október 8. A Journal jelentést közöl 

a Herriot miniszterelnök elnöklete alatt tartott 
bankáréttekczletröl, amelyen kizárólag a német 
kölcsönnel foglalkoztak. A bankok megígérték 
a közreműködésüket a kormánynak. A Páris-
ban kibocsátásra kerülő hárommillió font ster-
ling hét százalékos kamatozású és 92—93 
száraiékos frank összegű kölcsöncimletekböl 
fog állani. 

részletet Párisban is angol fontban jegyezzék. 
Ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel. 
hogy vájjon vásárolhat-e a francia közönség 
frankkal és ez esetben milyen kurzuson, vagy 
pedig a francia közönségnek angol fontot kell-e 
vásárolni, hogy a kölcsönt fedezhessék. Ugy 
látszik, ebben a kérdésben nem sikerűit meg-
egyezésre jutni, ennélfogva küldöttség ment 
Londonbs, hogy a kibocsátás feltételei tekin-
tetében megállapodásra jussanak. A tanácskozás igen élénk volt, mert az an-

golok és az amerikaiak azt követelték, hogy a | 
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Nem adnak olyan egyetemi hallgatóknak útlevelet, 
akik a numerus clausus miatt külföldön akarnak tanulni. 

Szeged, október 8. (Saját tudósítónktól.) Na-
pokkal ezelőtt — mint ismeretes — az egye-
temi karok meghozták a döntést, hogy a nume-
rus clausus értelmében kiket engednek tanulni 
a mostani tanévben a szegedi Ferenc József-
tudományegyetemen. Szinte az uljakon meg 
lehet számolni, hogy kiket és hány fiatalembert 
vettek fel az egyetemi karok, de egy egész szá-
moló apparátus nem volna elegendő ahhoz, 
hogy azokat a fiatalembereket számoljuk össze, 
akiket nem vettek föl az egyetemre. 

Ezek közül a fiatalemberek közül néhányan, 
a tehetősebbek, az egye'emi elutasító döntés 
után minden lépést megtettek, hogy tanulmá-
nyaikat külföldi egyetemeken folytathassák. 
Rendszerint osztrák, német és olasz egyetemek-
hez folyamodtak a fiatalemberek és igen sokan 
már meg is kapták az értesítést, amely szerint 

fölvették Őkeí a most kezdődő tanévre. Igy a 
fiatalemberek már mindent elintéztek, megsze-
rezték az anyagiakat is, hogy a numerus clausus 
dacára folytathassák tanulmányaikat, amikor egy 
lehetetlen intézkedéssel megakadályozták, hogy 
külföldön tanuljanak. 

A rendőrség ugyanis, amikor a fiatalemberek 
útlevélért folyamodtak, megtagadták a tanulni 
akaró fiatalembereknek az útlevél kiadását. 
Rendszerint bizalmasan arrói értesítik a diáko-
kat, hogy miután nem voltak még katonák, nem 
távozhatnak el az országból. Számos olyan ese-
tet tudunk azonban, amikor az 1913. évi ki-
vándorlási törvény alapján tagadják meg az 
útlevél kiadását. Aki tanulni akar, az még nem 
kivándorló. 

Különben hiába, mindenáron érvényesitik a 
numerus clausust. 

X/ Q Csütörtök. Rúm, kat. és protestáns Areop. 
I Déri- Oör. kat. Jakab ap. Nap kel 6 ara 

11 perckor, nyugszik 5 ára 23 perckor. 
A meteorologiai intézet jelentése : Hazánkban tegnap 

még főbb helyen voltak kisebb-nagyobb esők. Idö-
prognúzis: Enyhe idő, növekedő esőhajlammal. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 

A színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 7 
és 9 órakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl jános Petőfi-
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 
(telefon 364). 

— Nagyatádi Szabó István a hónap vé-
gén Szegedre jön. A szegedi mezőgazdasági 
intézet ujszegedi épületét október 26 án avatják 
fel ünnepélyes ketetek között. Értesülésünk sze-
rint a felavatáson résztvesz nagyatádi Szabó 
István föídmiveiésügyi miniszter és Schandl 
Károly államtitkár is. 

— Anatole Francé haldoklása minden órá-
ban várható. Párisból jelentik: Azok a jelenté-
sek, amelyeket Anatole Francé egészségi állapotá-
ról adnak ki, azt mutatják, hogy a halál minden 
órában várható. A hőmérséklet tegnap este 39.9 
volt. A legutolsó jelentések az általános elgyengü-
lés fokozódásáról és táplálkozási zavarokról szá-
molnak be. 

— A varsói székesegyházban helyezik el 
SieRkitvicz hamvait. Varsóból jelentik : Sien-
kievicz hamvait október 26-án helyezik el a 
varsói székesegyházban. 

— Hitel a kisiparosoknak. Budapestről je-
lentik: Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszternél 
legutóbb konferencia volt, amelyen megbízta 
Pásztor Miksát, a Pénzintézeti Központ helyet-
tes vezérigazgatóját, hogy a kisipari hitel kér-
désének rendezéséről tervezetet készítsen. Ez a 
tervszet elkészült és mai délben a kereskedelem-
ügyi minisztériumbán összehívott konferencián 
mutatták be az érdekeltségek képviselőinek, 
akik azt minden tekintetben kielégítőnek talál-
ták és elfogadták. A Pénzintézeli Központ 24 
és fél százalékos kamattal a kosztpénzrend-
azerrel szemben előnyös váltóhitelt fog nyújtani 
az iparosoknak s a vidéki intézeteket is fel-
hívja erre. 

— Moravcsik tanár jobban van. Buda-
pestről jelentik: Tegnapi számunkban jelentet-
tük, hogy Moravcsik professzor állapotában a 
belső zápfog táján keletkezett daganat súlyos 
komplikációkat idézett elő, ugy hogy Verebély 
professzor este 8 óra tájban kénytelen volt 
másodízben is operációhoz fordulni. A beteg 
állapotában ezután javulás állott be, ugy hogy 
a jelen pillanatban közvetlen veszély nem fenye-
geti a tanár életét. A hőmérséklet azonban még 
mindig 38 fok körül mozog. 

DinnyCs Ferenc festőművész budapesti 
kiállításán szerepelt képeit vasárnaptól, 28-tól 
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva 
d. e. 9—1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. 

KIURINA BERTA szetuációs átia- és dal-
estéire októker 23., 

csütörtökén a Tisza-szállóban. 
Jegyek a Belvárosi és Korzó Moziknál. ( H A B M O N I A . ) 


