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A z a d ó k o n s k r i b á l á s r ó l . 

Sírta: dr. Kovács József. 

Vannak ismerőseim, akikkel szárazföldön ritkán 
jövök össze, ellenben a városi gőzfürdő nagyme-
dencéjében minden héten találkozunk. A für-
dők rendszeres használata által lehet leginkább 
elodázni az ütőérelmeszesedést, azonfelül az em-
ber a különböző szakmabeliekkel folytatott eszme-
csere által jobban gyarapitja az általános ismere-
teit, mintha a Pallas Nagylexikont elejétől végig 
elolvassa. Egy jogász barátom például ezen az 
uton kész orvossá képezte ki magát, maga szokta 
beoltani védőhimlővel a gyermekeit s a kanyarót, 
szamárhurutot olyan jól meggyógyítja, mint akár 
melyik gyermekorvos. 

igen praktikus dolgok felett is szokott ott vita 
keletkezni, teszem, hogy a kolbásztölteléket hogy 
kell elkészíteni debreceni módra, hogy az a füs-
tölés után is szaftos maradjon. Mostani divat sze-
rint ugyanis nem bárddal vágják a hust, hanem 
géppel darálják s az ilyen kolbász aztán, mikor a 
füst alól kikerül, olyan lesz, mint a fürészpor. 

Engem a hentesszakmába még gyerekkoromban 
Kiss Lukács uram avatott be. O tulajdonképen 
IV. gimnáziumi osztályt végzett takácsmester volt, 
de csak nyáron szőtte a vásznat, télen böllérös-
ködött. Édesapám házánál is ő végezte a disznó-
ölést, én meg, ha ilyenkor valami ürügy alatt ki-
maradhattam az iskolából, mindig ott settenkedtem 
körülötte. Disznópörkölés közben ugy kiforgatott 
latin tudományomból, hogy a professzoraim se kü-
lönben, mikor meg már medikus lettem, folyton a 
bonctanból examinált s azt jósolta, hogy akkor 
lesz belőlem hires orvos, ha majd az anatómiából 
annyit tudok, mint ő. Hogy mennyire közelitettem 
meg az ő tudását, azok mondhatnák meg, akiken 
szerencsém volt gyakorolni orvosi tudományomat. 

Ambíciómat képezte volna, hogy az adóügyek-
kel is tisztában legyek, de még a gőzfürdőben 
sem akadtam olyan emberre, aki ebben kiokosi-
tott volna. Boldogult Koczor János adóügyi szená-
tor szintén fürdőkollégám volt, tőle szerettem volna 
valamit profitirozni.j de ha ilyen kérdésekkel zak-
lattam, rögtön a víz alá merült. Utálta aziadóügyet, 
azt hiszem, ez a nem neki való foglalkozás 
okozta korai halálát is. ötet az Úristen kihágási 
bírónak teremtette, ebben az ügykörben dolgozott 
ö igazi sikerrel. Emlékezem, egyszer egy kanári 
pörben kellett neki ítéletet hozni s bármilyen 
elmérgesedettnek látszott is a pörlekedő felek han-
gulata, mégis közmegelégedésre intézte el az 
ügyet. A panaszos azt adta elő, hogy a szomszéd-
asszony macskája nyitott ablakon beugrott az ő 
szobájába s megfojtotta a kanáriimadarát. A macska-
tulajdonos azzal védekezett, hogy ő nem tehet 
róla, miért hagyta nyitva a szomszédasszony az 
ablakot Erre az volt a kanárikárosult viszon-
válasza, hogy a szoba kiszellőzését egészségi ok-
ból nem mellőzhette. Az igazság mérlege előttünk 
laikusok előtt mindig azon cél felé látszott billenni, 
akié az utolsó szó volt, de Koczor jános ugy ol-
dotta meg a kérdést, hogy mindkét félnek igazat 
adott s a macskatulajdonost egy kanári madár 
beszerzési költségének felerészében marasztalta el. 

Ezek az encsenbencsemek abból az alkalomból 
jutottak most eszembe, hogy a pénzügyminiszter ur 
ifjabban olyan adóösszeirási lapokat konstruált, 
melyek kitöltése megkompolyitja az adóalanyokat. 
Evenként négyszer adunk be házbérvallomást a 
a kincstári haszonrészesedés bejelentése alkalmá-
val, melyet a bérlők aláírásukkal hitelesítenek. Ez 
mind nem elég. A most körözött összeirási blan-
kettákon két rovatban is válaszolni kell arra a 
kérdésre, hogy a bérlő mennyi lakbért, illetőleg 
mennyi boltbert fizet Egyik lakó aranykoronában, 
a másik papirkoronában irja be a rubrikába, hogy 
mit fizetett; némelyik hozzászámítja a közüzemi 
pótlékot és a kincstári haszonrészesedést is. Lesz 
abből olyan zűrzavar, hogy ha a létszámapasztás 
helyett a pénzügyi tisztviselők számát megkétsze-
rezik, akkor se tudnak egykönnyen tisztába jönni. 

Hogy ezekből a zűrzavarokból a háztulajdono-
sokra háramlik a legtöbb kár, én már ebbe is 
belenyugodnék, sőt azt se bánom, ha az állam 
átveszi a házam kezelését s az összjövedelemből 
csináltat nekem egy télikabátot, arra volna most 
legnagyobb szükségem. Termett az idén annyi 
babom, hogy majd csak kitelelek. 

Egyik pesti kabaréban volt nemrég műsoron az 

adókonskribálás, felmentem Budapestre direkte jj gyobb zavarba jött. Ügyvédhez fordult, de az is 
azért, hátha kasznát tudnám venni annak, amit fnartinalr találta a ki5rrli4<it « OA Arai crnnftnllrívríSsí 
ott előadnak, de ez is hiábavaló fáradtság 

amit 
volt. 

Arra a kérdésre, hogy van-e szene, még csak 
meg tudott felelni az adóalany, de az azutánvaló 
kérdésre, hogy ha van, hát miért nincs, a legna-

fogósnak találta a kérdést s 24 órai gondolkozást 
időt kért, de 24 óra múlva sem tudott más taná-
csot adni, mint hogy legjobb lesz minden rovatba 
annyit irni, hogy: ugyele-bugyele. Magam is be-
látom, hogy ennél okosabb tanácsot nem adhatott. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve 

a nagyérdekü hasznos tanácsadón és a jövő éui naptáron 
kivül közli 

a minisztériumok ügybeosztását és az 
országos jellegű intézmények címtárát is. 

Y I I /IQ Szombat. Róm. kat. is protestáns 
JVII/IOa LUCa vt. Qör. kat. Eusztrát. Nap 

kel 7 óra 41 pertkor, nyugszik 4 óra 7 perckor. 
Időprognózís; Lényeges változás nem várható. 
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 szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenó Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— Sztarényi József előadáaa. Mint már 
megirluk, Szterényi József báró nyug. kereske-
delemügyi miniszter szombat este nyolc órakor 
tarlja meg előadását „Gazdasági aktualitások" 
címmel a városháza közgyűlési leimében. Szte-
rényi József gazdasági életünknek egyik vezető 
egyénisége, aki széleskörű gyakorlati ismeretei-
nél és európai látókörénél fogva a leghivatot-
tabb, hogy a napirenden levő fontos kérdések-
ről, így elsősorban a folyamaiban levő keres-
kedelmi szerződési tárgyalásokról, az adókér-
désekről és a munkásbiztositás ügyéről a keres-
kedelmi és ipari érdekeltséget tájékoztassa. Az 
előadás iránt széleskörű érdeklődés nyilatkozik 
meg. Előadás után az illusztris előadó tiszte-
letére társasvacsora lesz a Lloyd-Társulat helyi-
ségében. 

— Unitárius istentisitelst. Folvó hó 14-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor a Tisza Ltjoz-
köruti református templomban unitáriui isten-
tisztelet és ur vacsoraoszt is lesz, mikor is dr. 
Csiky Gibor unitárius lelkész, a budapesti uni-
tárius misszióház vezetője fog beszédet tartani. 
A helybeli Unitárius Leány egyház gondnoksága 
felkéri a híveket és az érdeklődő nagyközönsé-
get, hogy az istentiszteleten minél nagyobb 
számban vegyenek részt. 

— Kedden kereti fel a ralnís .terelnököt 
az egyetemi küldöttség. Dr. Kószó István 
belügyminiszteri államtitkár telefonon értesítette 
a főispáni hivitalt, hogy gróf Bethlen István 
miniszterelnök kedden dMelóit fogadja azt a 
szegedi küldöttséget, amely az egyetemi építke-
zések ügyében kiván nála eljárni. A küldöttség-
hez Budapesten gróf Teleki Pál is csatlakozik. 

— A Dálmagyarortzági Magyar Közműve-
lődési Egyesület a DMKE székházának tanács-
termében december 13-án, szombaton délu'án 
fél 6 órakor gyűlést tart. 

Halálozás. Kalmár Lajos lé Valkányból, meg-
halt Szegeden. Pénteken temették a cinterem-
ből. A szertartást dr. Löwinger rabbi végezte.̂  

Legszebb női, férfi fehémerüeket gyári 
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. ]S2 

— A közszolgálati alkalmazottak kará-
csonyi jutalma. Budapestről jelentik : A köz-
szolgálati alkalmazottik illetékes szervei már 
betekkel ezelőtt lépéseket tettek a különböző 
minisztériumokban az iránt, bogy az elmúlt 
években meghonosodott szokáshoz képest a 
kormány ezen évbsn is gondoskodjék a köz-
szolgálati alkalmazottak karácsonyi megjutal-
mazáiáról. Az összes érdekelt miniszterek ma-
gukévá tették a kérelmet. A karácsonyi segély, 
mint érlesűlűnk, teljesen kűlönálli akció afízs-
téd előlegek engedélyezésétől. 

— A Mikes Irodalmi Társaság vasárnap, 
f. hó 14 én délelőtt 11 órakor tarlja idei má-
sodik ismeretterjesztő előadását a központi 
egyetem (Dugonics-tér) aulájában. Dr. Buday 
Árpádot, egyetemünk kiváló régészprofesszo át 
fogja a Mikes Irodalmi Társaság közönsége 
megismerni. A Kolozsvárról csak nemrég érke-
zett tudós az előző »előadás folyatásaképen 
ugyancsak az erdélyi lelket fogja ismertetni, 
amint az idők folyamán Erdély művésze ében 
nyilvánult meg. Az előadís másik szereplője 
ugyancsak erdélyi: Oláh Ferenc, a kolozsvári 
magyar szinház volt ünnepelt művésze fog 
szavalni. Az előadás ezu!tal is dij alan. Rész-
letes műsor az előadás előtt kapható. 

A Szegedi Zsidó Nőegylet f. évi december 
14-én, vasárnap délután 4 és fél órakor tarja 
választmányi ülését a hitközség termében. A v. 
tagok biztos megjelenésé: kéri az elnökség. 
Tárgy: Teadélutáni jöv. elszámolása és hova-

! fordítása, választás.. 

Pierre Benőit regénye, „Koenigsmark" 
(Királyasszony szeretöjí) Petrovich Szvetiszláv 
világattrakciója, csütörtöktől a Belvárosi Moziban. 

— HalyetUs lelkészbsik tatás az evangé-
likus egyháznál. Vasárnap, folyó hS 14-én 
délelőtt 10 órakor a rendes istentisztelet kere-
tében fog megtörténni a dr. Raffay Sándor 
bányakerületi ev. püspök által kineveze t Tátrai 
Károly helyetles lelkész beiktatása a szegedi 
evangélikus templombán. A szenartást Saguly 
János, a csanád csongrádi egyházmegye esperese 
végzi. Kérjük a híveket, hogy lehetőleg minél 
számosabban megjelenni szíveskedjenek. Az 
egyházközség. 

— Személyi hir. Tittel Bernát, a budapesti és 
bécsi operaházak karnagya tegnap este megérke-
zett és a ma délelőtti filharmonikus zenekari fő-
próbát már személyesen vezeti. 

Petrovich Szvetiszláv nagy filmje „Koenigs-
mark" jön a Belvárosi Moziban. 

Ruhaaelymek, kabátkel mén, férfi szöve-
tek, velourok, leszállító*! karácsonyi árakban kap-

1 hatók a Gerö Áruházban, Csekonics-u. 4. m 
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December 13., 14-én, szombaton és vasárnap 

Kvittek vagyunk. 
Szerelmi sakkjáték 6 felvonásban 

és a legújabb 

P á r i s i D i v a f r e v ü 

December 13., 14-én, szombaton és vasárnap 

C O L I B E I . 
December 13., 14., szombaton és vasárnap 

H o l l y w o o d . 
December 13., 14-én, szombaton és vasárnap 

Kvittek vagyunk. 
Szerelmi sakkjáték 6 felvonásban 

és a legújabb 

P á r i s i D i v a f r e v ü 

Egy árva kislány bájos, bolondos kalandjai 6 felv. 
Főszereplő: O S S I O S W A & D f l l . 

Azonkívül: 

E&y kltflno Ut felvonásos amerikai Mml 
Regényes történet 8 felvonásban. 

A legismertebb filmstárok közreműködésével. 

Azonkívül: F I H Q ü I S I C O L A i 
Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

Előadások kezdete: Hétköznak 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 3,9,7,9 órakor. Leasállltott helyárak ! 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 3,5,7, 9 órakor. Lesiál Itoti helyárak | 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 3,5,7, 9 órakor. Leaiáll i lott helyárak ! 
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