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S Z E G E D 1925 március 22, 

A katholikus egyházi adó kérdése. 
Szeged, március 18. (Saját tudósítónktól.) 

A szegedi kalholibus egyházi adó ellen való 
tiltakozások egyre nagyobb köröket érintenek. 
Olyan helyekről érkeznek ezek a lillakozások, 
amelyekrek vallásosságában és hi-buzgalmá-
ban kéfelkedni senkinek sincs joga. Egyike a 
legjotb katholibusoknak az a tekintélyes ügy-
véd is, aki Írásosan hozta a tanács tudomására, 
hogy a városi adóhivatal árverést tűzött ki 
ellene „állítólagos 5000 korona papír é« 20 
aranykorona róm. hath. adóhátralék bthaj 'ása 
végett". 

— Szegeden, mondja ezzel kapcsolatosan, a 
város a római katholikus egyház kegyura, a város 
köteles fenniartani a katholikus templomokat és 
iskolákat. Tényleg fenn is tartja, fedezi az 
összes római katholikus egyházi kiadásokat mint 
kegyu', ennélfogva nincs katholikus egyházi 
adó követelésének helye. Tudtommal sem a 
nemzetgyűlés felhatalmazása folytán az állam, 
sem a város kormányhatósági jóváhagyással 
róm. kaih. egyházi adót ki nem vetett s én 
ilyennel hátralékban nem lehetek. Ha pedig 
valamely magántársaság, melynek én tagja 
nem vagyok, veiett ki ilyen adót, ezt a városi 
adóhivatalnak hivatalos közegeivel behajtani 
nem szabad. 

— Minthogy ezek szerint, folytalja az ügy-
véd, itt valami tévedésnek ke lett történnie, 
amit a Tanácsnak tűrni nem szabad, kérem a 
tanácsot, tiltsa el az adóhivatalt az ellenem 
kitűzött árverés megtartásától, azu'án ped g 
utasítsa, hogy ilyen törvényesen ki nem róit és 
ki nem róható egyházi adó behajtásától akár a 
város, akár más magántársaság részére tar-
tózkodjék. 

— Én, végzi a tiltakozás, kérésem elutasí-
tása esetén, mindenesetre a hivatalos erőszak-
nak kénytelen leszek engedni, d í az ebből 
eredő kárkövetelisemet a hivatalos hatalmával 
visszaélő közeg elleni büntető eljárás során a 
város ellen fogom iivinyesltenl. 

Erre, mint azt a Szeged már megírta, leg-
alább egyelőre nem kerül sor, mert az adóhi-
vatal felfüggesztette a folyamatban levő végre-
hajtásokat s a további lépések a kérdés teljes 
tisztázása után válnsk es-.dékessí. 

— Orth d á n o s csak m o s t halt meg Bécs-
ben. Bécsből jelentik ezt a valószínűtlen, de 
érdekes hir t : B'csbün ma meRhalt egy ember, 
aki állit lag azonos Orth Jánossal, az annak 
idején eltűnt János Szalvátor főherceggel. 
Bécsben az állítólagos főherceg Göber János 
Albert néven élt Bécs egyik külvárosában. Az 
elhalá'ozott 59 évesnek mondotta magát, jóle-
het már 77 éves is elmúlt. Ez az uóbb i év-
szám megegyezik az eltűnt főherceg életkorá-
val. Qöber János sokszor mondotta magáról 
környezetének, hogy neki kirá'ynak kellett 
volna lennie. Megállapították, hogy a mellén 
megvan ez a kis anyajegv, amilyen János 
Szalvá'ornak mellén volt. Feleségének, akivel 
Berlinben ismerkedett meg, elmesőit több izben 
egy hajószerencsétlenséget, amelyen luletett. 
E i a hajószerencsé:lenség lesz az, amelyben 
Orlh János állítólag elpusztult 

— Megsemmis í te t ték Fer ry g ró fné vég-
rendeletét . Budapestről jelentik: Ferry Anna 
grófné; Fírry L'pót gróf özvegye, Wodlaner 
Móric bárónak, a dúsgazdag bécsi bankárnak 
volt a leánya. 1919 decemberében halt meg, 
exaltált, különcködő élet ulán, amely arra 
vallott, bogy elméje nem normális. Szobájából 
ki nem mozdult és éjjsl élt, nappal aludt Va-
gyonának kezelője unokaöccse, Nemes János 
gróf volt. Végrendelet szerint minden vagyon 
Nemes grófot i lette, de a végrendeletet meg-
támadták Ferry grófné unokaöccse és unoka-
huga, azon a cimen, hogy a grófné nem volt 
beszámítható s hogy a végrendeletet szabályta-
lanul, csupán egy tanu jelenlétében állították ki, 
a már öntudatlan grófné jelenlétében. A vég-
rendeletet a t ö r v é n y e k szerdán irvinylelennek 
nyilvánította és elrendelte az órás i vagyonnak 
a törvényes örökösök közt vtló feloszlását. 
Nemes gróf védöj- fö'ebbezett. 

Híreit 

A SZEGED telefonszámai; 
Szerkesztőség 1 3 - 3 3 
Kiadóhivatal és jegyiroda. 306. 
Nyomda 16-34. 

l l l / I Q Csütörtök. Rúm. kat. t* proteuats Jó• 
• • • / • 9 a zsef f Qör. kat. A. 42 v. Nap kel 6 

óra 7 perckor, ayagsxtk 6 óra 10 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig, 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár {központi egyetem 1. 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: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

— S z a b ó Dezső há rom a lősdása . SzabóDezső 
előadásaira a várt nagy érdeklődés arányában 
folyik a jegyváltás. Egyelőre csak az első, 
vagy mindhárom előadásra árusít jegyeket a 
SZEGED jegyirodája. Helyárak: 150, 50, 40, 
30. 20 és 10 ezer korona. Aki mindhárom 
előadásra egyszerre váltja meg a jegyét, ár-
kedvezményben részesül. A jegyeket kívánatra 
házhoz küldi a SZEGED jegyirodája. Az elő-
adások a Tisza-szálló nagytermében lesznek, 
mindhárom alkalommal este nyolc órai kez-
dettel. 

— Közvet len távbeszélő-forgalom J u g o -
szláviával. A Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
kamara néhány nappal ezelőtt előterjesztésben 
kérte a kereskedelemügyi minisztertől, hogy 
tegye lehetővé a közvetlen távbeszélő-forgalmat 
a szegedi kamarai kerület nagyobb helyei és 
az elszakított Délvidék fontosabb városai között. 
A szerb kormánnyal lefolytatolt tárgyalások 
alapján a posta és távírda vezérigazgatósága 
arról értesítette a szegedi postaigazga óságot, 
hogy egyelőre a távbeszélő-forgalmat Szeged, 
Szabadka, Újvidék és Belgrád városok között 
engedélyezték. Az erre vonatkozó rendelkezés 
március 21-£n lép életbe. 

— A szegedi 1-só s zámú jövedelemadó 
felszólamlás! bizot tság a kereskedelmi és 
iparkamara tanácstermében^ a II-ik számú 
jövedelemadó felszóhmlási bizottság a város-
háza bízol sági termében, a III.-ik számú jöve-
delemadó feszólamlási bizottság pedig a java-
dalmi palotában folyó hó 16-tól kezdőelőleg 
f g ülésezni és az általános kereseti adók, 
jövedelem- és vagyonadók, valamint a kény-
szerkölcsönök ellen beadott felebbezéseket fogja 
mo»tani ülésszaka alatt II-odf ,kulag elbírálni. 
Figyelmeztetnek az adózók arra, hogy a tár-
gyalási sorrend, valamint a hozott határt zatok 
eredménye a hirdeőtáblán lesz kifüggesztve. 

— V-lk bérleti fi lharmonikus hangvereeny 
vasárnap délelőtt a moziban. 

— Vitéz Horváth Gyula ezredes — nagykanizsai 
ezredparancsnok A kormányzó vitéz Horváth Gyula 
ezredest, a csongrádmegyei vitézi szék kapitányát a 
nagykanizsai m. rí'. 5. honvédgyalogezred parancsno-
kává nevezte ki. Vitéz Horváth Gyula ezredes 1909 tői 
szolgált Szegeden a 46 os ezredben. Mozgósításkor 
mint százados ment a háborúba s egyike volt a ki-
váló ezred legvitézebb tisztjeinek. 1915 szeptember 
25-én az orosz fronton hét súlyos sebet kapott s orosz 
fogságba került, ahonnan mint csererokkant tért haza. 
Utóbb az albán fronton volt zászlóaljparancsnok a há-
ború végéig Majd a kommün bukása után, mikor új-
ból szolgálatba lépett, a nemzeti hadsereg három első 
zászlóaljának lett egyik parancsnoka. i92I-ben lett 
ezredes. Uj kinevezése alkalmából tömegesen üdvözlték. 

— Orvosok szakülése. A Magyar Kir. Ferenc 
József tudományegyetem Barátai Egyesületének or-
vosi szakosztálya és a vele egyesült szegedi orvos-
egyesület folyó hó 21 én a sebészi klinika tan-
termében orvosi szakülést tart. Elnököl dr. Meskó 
Zoltán. Tárgysorozat: 1. Dr. Ernyei István : Sir-
coma orbitae újszülöttnél. 2. Dr. Wirth Márton: 
Orális sepsis gyógyult esete. 3. Dr. Kovács József: 
Régi orvosokról és az orvosi gyakorlatról. Szak-
ülés után a szakosztály közgyűlést tart a mult 
héten közölt tárgysorozattal, mely a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes. A választ-
mány délután 5 órakor szakűlés előtt a sebészeti 
klinika tanári szobájában megbeszélést tart. A 
szakülés kezdete délután fél 6 óra. 

— A rendőrsé? József - és Sándor-napi bankettje . 
A szerdai Sándor-nap alkalmából, a régi szokásokhoz 
hiven, sokan keresték föl és ünnepelték azokat, akiket 
Sándor néven hívnak. Különösen sokan keresték föl 
dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsost, akit a hatósági 
képviselők mellett a társadalom legkülönbözőbb részé-
nek képviselői üdvözöltek. Csütörtök este díszes ban-
kett lesz dr. Szalay József kerületi -rendőrfőkapitány és 
dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos tiszteletére. 

Házasaág. Dr. Pártos Pál és Millasov.zky 
Piroska maicius hó 15-én Orosházán hátas-
ságot kötőitek. (M nden külön értesítés helyett.) 

— Halálozás. Dr. Zlffer Alfréd fogorvos 
felesége, a társaságban ismert é i szeretetre-
méltóságánál fogva méltán tisztelt úrinő, szer-
dán délután, rövid szenvedés ulán váratlanul 
elhunyt. Az úrinő, akinek halála széles körben 
a legmélyebb részvétet keltette, 52 évet élt. 
Temetése pénteken délelölt lesz a Kárész-utcai 
gyászbázbol. 

— Tóth József kereskedelmi Iskolai igaxsaté 
ünneplése . Tóth Józsefet, a szegedi kereskedelmi iskola 
érdemes igazgatóját József-napján fáklyásmenettel 
ünnepelték meg az intézet diákjai. Tóth József ismert, 
igen érdemes pedagógus, aki 1902 óta igazgató és 
1906 óta általánosan kedvelt és méltányolt igazgatója 
a szegedi kereskedelmi iskolának. 

— Bartók Béla zongoraestje április 2. 
— Meghívó. A ra. kir. Ferenc József-tudomány-

egyetem Barátainak Egyesülete 1925 március 
23-án (hétfőn) délután 4 órakor a bölcsészeti kar 
tanácstermében közgyűlést előkészítő választmányi 
ülést tart, melyre a választmány tagjait tisztelettel 
meghívja az elnökség. • 

— Ezen a héten m á r csak egy szazs lék 
az index. Körülbelül három hónap előtt a 
szegedi index hat százalékot mutatott, ami 
annji t jelentett, bogy október óta hat százalék-
kal drágultak meg a közszükségleti cikkek árai. 
Néhány hét óta azonban bizonyos olcsóbbo-
dáii folyamat indult meg, illetőleg a liszt ára 
lassan visszahúzódik a nagy gabonahosiz 
után. Ez a folyamat ezen a bélen is folytató-
dott és igy az Index már csak egy százalékot 
mutat. A liszt olcsóbbodása miatt igy a mun-
kások ezen a héten az alapbérekre, azoknak 
egy százalékát kapják. 

— Személyi hir. Balogh Lajos bátyánk, városunk 
köznépszerüségnek örvendező atyja a szegedi parla-
ment márciusi ülésén soronkivül föl akart szólalni a 
Szeged érdekében. Latba akarta vetni minden tekinté-
lyét, fel akarta vonultatni minden kéznél lévő argumen-
tumát, egész szivével és lelkével, testével és elméjével 
nekifeküdt az ügynek, de sajnos, akarata csupán jám-
bor óhaj maradt, a szigorú főispán, a közgyűlés álta-
lános helyeslésétől kisérve, kétszer is megvonta tőle a 
szót, kétszer is leültette helyére az állhatatos férfiút, 
akinek minden szava, minden gesztusa, minden meg-
nyilatkozása eleven és beszédes reklám a Szeged mel-
lett, a Szeged javára, a Szeged érdekében. Igazán saj-
náljuk, hogy olyan rövid ideig gyönyörködhettünk Ba-
logh Lajos elokvenciájiban — bar nagyon sokan ezt 
is túlságosan és kínosan hosszúnak találták —, de 
azért ezt is hálásan megköszönjük Balogh Lajosnak, 
aki hazafias lelkének szabad folyási akart engedni és 
kénytelen volt keresztény lemondással beletörődni 
abba, hogy egy mondat, jo hosszú és állitmányát re-
ménytelenül kereső mondat közepén leültették. Balogh 
Lajosra nekünk szükségünk van és mi nem engedjük 
egykönnyen és egyhamar Balogh Lajost. Igaz, hogy a 
Balogh Lajosok mindig többen vannak közöttünk, mint 
például a Kossuth Lajosok, de ez a mi saját külön 
Baloghunk párját ritkítja a baloghságban és még a 
kurzus baloghjai közül is messze és magasan kiválik. 
Reméljük, hogv legkötelebb alkalmat talál magának, 
amikor elmondja, ami a szivén és homlokán fekszik és 
arcizomrándulás nélkül ujabb reklámmal szolgál a 
Szeged nek, amelynek kolportázsjogát éppen ugy be-
tiltottak, mint az ő szólásjogát. Együttérzéssel kiáltjuk 
felé : Vederemo 1 Ad multos annos 1 Voila 1 Banzáj 1 
És egyáltalában! 

Endrényi Schatz M a g d a füzőszalonja 
Somogyi-utca 15. I. em. 135 

— A KANSz szegedi törvényhatósági vá lasz tmá-
nya folyó hó 2l-én, szombaton délután 4 órakor a 
városháza közgyűlési termében taggyűlést tart, amelyre 
az összes szegedi közszo'gálati alkalmazottakat ezennel 
meghívja. Tárgysorozatul a nyugdijasok sérelmei, az 
illetményrendezés és a vidéki szervezetek működése 
véletett fel. Az elnökség. 

Révész Béla, a budapesti Pallay tánc-
akadémia tanára egyeseknek és csoportok-
nak órákat ad a modern táncokról. (Blues, 
Shimmi, Double, Fcx, Tangó.) Megbeszélések: 
Polgár ulca 22. I. em. 130 

— Egy vol t képviselő emberölési pöre. 
Debrecenben nagy feltűnést keltett annak ide-
jén az a véres dráma, amely az ősszel Berettyó-
újfalu községben játszódott le. Katona Imre 
ffjegyzö, voit nemzetgyűlési képviselő revol-
verrel agyonlőtte Vargha Dénes tanítót, aki azt 
hVogztelie, hogy Katons a feleségét elcsábí-
totta. A volt képviselő ellen, aki azóta az 
ügyészség fogházéban tll, szándékos emberölés 
büntette miait folyik az eljárás. A főtárgyalást 
április 1-én 1 aitja meg a debreceni törvény-
széken Koháry József büntetőtanácsa. 

M i e l ő t t k é p e t vásá ro l , tekintse meg Frei-
tnann képkiáihtását. Részletre is vásárol Hat. sss 

Kéler zongoraest kedden. 
(Endrényi.) M36 


