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hitelhiány. Kérik a főispánt, hogy eszközöljön ki a 
szegedi hus- és hentesiparosok számára is meg-
fele ő részt az olcsó kisipari hitelből. 

Fontos és indokolt kérelmük a szegedi hus-
iparosoknak az, amelyben a vasúti fuvarkedvez-
mény Szegedre való kiterjesztését kérik. A sertést 
és a szarvasmarhát ötven százalékos kedvezménnyel 
lehet a fővárosba szállítani, ami a hus minden 
kilójánál százötven korona megtakarítást jelent. 
Kérik, hogy ezt a kedvezményt a Szegedre fel-
adott élőmarha és sertésszállitmányokra is ter- 1 
jesszék ki. Kérik a vámkedvezménynek a hús-
termékekre való kiterjesztését is, mert a szerbek 
és románok lényegesen olcsóbb nyersanyaggal 
dolgoznak, mint a magyar husiparosok és igy a 
magyar húsipar nem versenyképes külföldön. 

A vágóhídi illeték szintén elviselhetetlen súlyos i 
terhe a szegedi iparosságnak. A szegedi vágóhíd i 
ósdi berendezése hatalmas üzemköltségtöbbletet j 
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 elf"vágóS A közkórház nem fogadja el a rendőrség által beutalt betegeket. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve 

nagyértékü gyakorlati tanácsadó lesz, aminőhöz hasonlóval magyar olvasó mécf 

nem rendelkezik s amely elsőrendű szakemberek tollából nyújt tájékoztatót a 

. mindennapi élet valamennyi kérdésében. 

A Szeged karácsonyi ajándékkönyvére, tartalmánál fogva, mindenkinek szüksége 

lesz. Ha tehát figyelembe vesszük bolti árát, amely természetesen igazodni fog 

terjeaelméhez, tartalmához és szükségességéhez, ha továbbá figyelembe vesszük, 

hogy minden előfizetőnk teljesen díjtalanul kapja, a Szeged előfizetési ára 

leszállt az eddigi felére. 

üzemköltségét most megkétszerezi. A vágóhíd költ- I 
ségvetésében a szén kiadási tétele egymilliárd ko-
ronával szerepel, pedig a régi tipusu hűtő okszerű 
átalakításával a szénfogyasztást annyira lehetne 
redukálni, hogy a költségvetés évente ötszázmillió 
koronával csökkenne. Igy lehetővé válna a vágó-
hídi illetékek csökkentése is. 

A husiparosok memorandumával a kereskedelmi 
és iparkamara is foglalkozik és értesülésünk szerint 
annak értelmében, felterjesztést intéz az illetékes 
kormányhatóságolaioz. 

Az uj kereseti adókirovásokról 

Szeged, október 21. (Saját tudósítónktól.) A 
rendőrség az utóbbi időben mindtöbbször került 
összeütközésbe a közkórházzal. A rendőrségi kór-
házi beutalásokat a közkórház nem fogadta el az-
zal az indokolással, hogy a rendőrség által be-
utalt betegek rendszerint anyagi károkat okoznak 
távozásuk alkalmával a kórháznak. A rendőrség-
nek természetesen nincsen módjában minden egyes 
beutalt mellé egy detektívet állítani s igy többször 
előfordult, hogy a rendőrség által kórházba került 
beteg felgyógyulásakor meglopta a közkórházat, 
igy fizetve meg a gondos és odaadó ápolást. A 
közkórház álláspontja tehát csak abból a szempontból 
fogadható el, hogy a közkórház anyagi károsodás-
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Szeged, október 21. (Saját tudósitónktól.) A 
kereskedelmi és iparkamarában kedden reggel kez-
dődött meg dr. Wolf István helyettes pénzügy-
igazgató vezetésével a kereseti adó revíziójára ki-
küldött érdekképviseleti bizottságok munkájának 
felülvizsgálása és véglegesítése. E munkálatoknál a 
kamarát dr. Tonelli Sándor főtitkár, a várost dr. 
Csonka Miklós és Kiss Andor alszámvevő, az 
egyes érdekcsoportokat pedig azok a bizottságok 
képviselték, amelyeket a kamara, az ipartestület és 
a kereskedők szövetsége deiegáltak. 

A munkálatok megkezdése előtt dr. Wolf István 
helyettes pénzügyigazgató ismertette azokat a szem-
pontokat, amelyek a pénzügyigazgatóságot a reví-
ziónál vezetik. Kijelentései közül az adózó közön-
séget legjobban ÓZ érdekelheti, hogy a revizió 
folytán az eddigi kirovás hatályon kivül helyez-
tetik és a revizió alapján az uj kirovásról minden 
adózó polgár uj értesítést kap. Amennyiben az egyes 
adózók az uj kirovásban megnyugszanak, már be-
adott felszólamlásuk tárgytalannak tekintetik és nem 
kerül a felszólamlási bizottság elé. Ha ellenben 
valaki az uj határozatot is magára sérelmesnek 
tartja, nem köteles uj felszólamlást benyújtani, ha-
nem csak a pénzügyigazgatósághoz intézett egé-
szen rövid beadványban tartozik bejelenteni, hogy 
előbbi felebbezését fenntartja. Ezek a beadványok 
a pfnzügyigazgatóságnál I. emelet 10. szám alatt 
nyújtandók be. 

A revíziós eljárás zavartalan és gyors lebonyolítása 
érdekében kéri a kamara, hogy szerdán reggel 9 
órakor a következő bizottságok tagjai jelenjenek 
meg a kamarában: 

Textil, kender- és zsákkereskedők, bőr-, nyers-
bőr- és gyapjukereskedők, papir- és könyvkeres-
kedők, könyvnyomdászok, ügynökök és magán-
bankok, bor-, sör- és pálinkakereskedők, dohány-
tőzsdásek, fodrászok, droguisták és fésűsök. 

azonnali kórházi ápolásra szoruló egyének, akiket 
magánkórházak hiányában, csak a közkórházban 

helyezhetők el. 
A hétfői napon ismét előfordult, hogy egy köny-

nyebb természetű baleset áldozatát a rendőrség 
be akarta szállítani a közkórházba. A sebesült fel-
vételét azonban megtagadta a közkórház azzal, 
hogy „ilyenek számára nincs helye" s vigyék a 
sebesültet magánkórházba, vagy a klinikára. 

A rendőrség természetesen nem hagyta szó nél-
kül a közkórház elutasító válaszát. Az ismételt 
esetet dr. Bottka Sándor főtanácsos azonnal be-
jelentette a polgármesternek, azonnali sürgős in-
tézkedését kérve. A polgármesteri intervenciónak 
meg is lett azután az eredménye és a sebesültet 
be is fogadta a közkórház. 
. A rendőrség a közkórházi beutalásokkal kapcso-
latban most átiratot intéz a polgármesterhez, 
amelyben a hétfői konfliktus ügyéből kifolyólag 
intézkedést kér ezek megszüntetésére. 
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Szerda. Rám, kat. is protestáiu Kordula 
sz. Gőr. kat. Aberc pk. Vop kel 6 ara 

30 perckor, nyugszik 4 ára 58 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. tO— l-ig, d u. 4—7-ig. 

Muzeum' nyitva d. e. 10— l-ig. 

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

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— A franciák kiürítették a kalaruhei 
Rajna-kikötőt. Kalsrubeból jelenti a Wolff: 
A francia csapatok kedden kiürítették az itteni 
Rajna-kikötőt és csupán egy ötven tagból álló 
parancsnokságot hagytak hátra a szövetséges-
közi ellenőrzés céljából. Mainzt lapjelentések 
szerint a londoni megállapodás érielmében a 
megszálló csapalck főparancsnoka ma rende-
letei bocsátott ki, amely október 28 án éjféltől 
kezdve a Ruhr-zdlogok kiaknázására szolgáló 
hivatalokat megszünteti is a német igazgatást 
visszaállítja. A német vámhivatal ismét meg-
kezdi működését. 

Személyi hir. Rubinstein Erna hegedümüvésznő a 
tegnap esti gyorssal Szegedre érkezett. 

Telefon: 11 85 R Z O M O Z I , Telefon: 11-85. 

Október 22-én és 23-án, szerdán és csütörtökön 
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Szágu ldó kerék. 
I . r é s z . Dráma napjainkból 7 felvonásban. — Főszereplő: 

SEVERIN MARS. 
Azonkívül 
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kituno kisero műsor. 
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

— Ellenzéki pá tazövetség alakul ? Buda-
pestről jelenti saját tudósítónk: A nemzet-
gyűlés baloldali pártjainak egy ellenzéki párt-
szövetség keretébe való tömörülése céljából, amely-
nek ügyében hetek óta folynak a tanácskozásom, 
a befejezéshez közelednek. A mozgalom kezde-
ményezői kedd délben a parlament épületében 
tanácskozásra ültek össze, amelyen kölcsönösen 
beszámoltak a pártszövetség megalakulását meg-
előző előkészítő munkálatok eredményeiről. 
Holnap már közös megbeszélésre hívják össze 
a képviselőket. A holnapi megbeszélésen azután 
ideiglenesen vezetőséget választanak, amely a 
jövő hétre kitűzi a pártszövetség megalapításá-
nak az időpontját. 

— Szabadlábra helyezték a tegnap letartóztatott 
Czeglédit és Bárdossyt. Budapestről jelenlik: Meg-
írtuk, hogy Czeglédi Emánuel és Bárdossy Gyula nem 
jelentek meg a főtárgyaláson, mire a törvényszék elfo-
gató parancsot adott ki ellenük és elrendelte előzetes 
letartóztatásukat. Tegnap mindketten önként jelentkez-
tek dr. Schadi törvényszéki biró előtt és igazolták 
távolmaradásukat. A biró azonnali letartóztatásba he-
lyezte mind a kettőt azzal, hogy az itélötanács ma 
fog dönteni szabadlábra helyezésük, vagy további 
fogvatartásuk kérdésében. A Schadi-tanács ma zárt 
ülésen foglalkozott az üggyel és helyt adva a vádlottak 
igazolásának, mind a kettőt szabadlábra helyezte, amit 
azonnal foganatosítottak is. 

—• Fölmentetlék a pécsi „bullagyaüzói". 
A pécsi egyetem hullagyalázása ügyében Hofj-
mann Géza orvostanhallgatót az ügyészség 
vallás ellen elkövetett kihágás vádjával illette 
és Hoffmaan Géza ellen a folyamatba te t ügyet 
szombaton tárgyalta le a pécsi járásbíróság. A 
tárgyalás során a biróság elfogadta dr. Papp 
védőügyvéd érvelését, amely szerint a dolog 
nem nyilvánosság e'őtt történt, igy tehát nem 
meríti ki a közbotrány tényáiladékát. A biróság 
ezután a vádlottat a vád és következményei alól 
felmentette. 
' A Zsidó Jótékony Nőegylet e nöksége 

kéri ugy a válasz mány, mint a rendező bizottság 
t. tagjait, hogy a téi program megbeszélésére 
holnap, csütörtökön, október 23. Holtzer Jakabné 
elnök 1 kásán délu'án 5 órakor megjelenni 
sziveskedjenelt. 

— Postagalambverseny Szegeden át. A boldog 
béke éveiben többször rendeztek Magyarországon 
postagalambversenyt. A háború után az első ilyen ver-
seny vasárnap lesz Budapest—Debrecen—Szeged kőzött. 
A postagalambok vasárnap délután 4 órakor szállnak 
le Szegeden a huszárlaktanya udvarában. Értesülésünk 
szerint a szegedi ünnepségen megjelenik nagyatádi 
Szabó István is Schandl Károly társaságában Képvi-
selteti magát aconkivül a honvédelmi miniszter is. 

Amerikai gllette-borotvakések kaphatók 
Gáspár fliat-zertárban Széciie yi-tér 7. Cson-
orádi nalota. AHA 


