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D E L M A G Y A R O R S Z Á G 1926 november 6. 

Vásárhelyi hirek. 
Az adófelszólamlási bizottság hétfőn regp»l nyolc óra-

kor kezdi meg müiödését a városháza 26 os számú 
földszinti szobijában. 

Az 1926. évi válaszlói névjegyzék szerint Vásárhelyen 
az összes választók száma: 11 273. Ebből első kerületi 
5033, második kerületi vílaszió pedig 6240. Lajstromos 
választás etetén tehát 1200 atáirás keli egy-egy jelölt 
részére. 

A közigazgatási bizottság ma délelőtt tiz órakor tar-
totta október havi ülését dr. Soós István polgármester 
elnökléséfel. Az .ülés érdekessége az volt, hogy a pénz-
ügyigazgató már nem kivánla kimondatni az adóügyi 
tanácsnokra a vagyonjogi felelősséget. Október hónap-
ban befotyt egyébként 646 millió korona egyenes állami 
adó, 189 millió lorgilmi, 123 millió állatforgalmiadó, 
569 millió illeték és 46 adózó kapott 319 millió korona 
ereiéig részletfizetési kedvezményt. Az 1926—29. évre 
kivetett italmérési illetékek elleni felebbezesek felszó-
lamlási bizottságának elnökéül Lázár Lajost, helyettes 
emökéül pedig dr. Cholch Gyulát vnksztotta meg a 
közigazgatási bizottság. A tanfelügyelő jelentette, hogy 
a jövőben a megüresedett tanítói állások betöltésére 
helyi pályázatot is hirdetnek. Antal Zoltán föállatorvos 
jelentette, hogy közfogyasztásra levágtak 147 marhát, 
806 juhot és 402 sertést, vasúton elszállítottak 356 
marhát, 1428 sertést és 75 lovat. Dr. Bereczk Pál 
pénzügyi tanácsnok bemutatta még az 1927. évi közúti 
költségvetés előirányzatot, amelynek tiz százalék lesz a 
kulcsa. 

A népjóléti miniszter mai leiratával jóváhagyta a vá-
ros által a kórház megnagyobbitására felvett négymil-
liárd függő kölcsönt, Kikötötte azonban, hogy a napi 
ápoiási dij ötvenezer korona helyett csak ötvenhárom-
ezer korona lehet. 

A belügyminiszter megengedte, hogy a város a rárósi 
és lelei utakat tovább epithesse. 

— Változások a húsfogyasztást adó fizetése 
körül. Ismeretes a Korinaidnak az az tníézfeedeae, 
ameiy a Budapest részére szállított éiöáliat luvar-
dijakat 50 százalékkal mérsékelte, aminek követ-
keztében a szegedi húsfeldolgozó ipar évek óta 
hátrányos helyzetben van a lő várossal szemben. 
A szegedi húsipar további egyenlőtlen megterhel 
tetését jelentette az is, hogy Szegeden a löváros-
lói eitéröen az itt leidolgozott, de a város terüle-
téről kiszállított husnemüek után huslogyasztási 
adót kellett fizetni. A város tanácsa most méltá-
nyolva ezeket a körülményeket, as érdekeltség ké-
relmére megengedte, hogy a vidéki körzetből Sze-
gedre szalámtgyártás célfaira beszállított húsok 
után a vámvonal átlépésekor mm kell a hús-
fogyasztást aáót leróni. A helyben fogyasztott sza-
lámi után a bustogyasstási adót átalányösszegben 
az eiözö évi fogyasztásnak megfelelő mérvben 
évenkint kell fizetni a gyáraknak. Azok a húsvágó 
iparosok, akik előre bejelentik, hogy a vágás a 
szalámigyárak részére történik, az 51.000 korona da-
rabszám szerinti fogyasztási adóból csak 28 300 koro-
nát tartoznsk fizetni, vagyis a szalámigyllrrásnál fel 
nem használt két féloldai szalámi ulán 25.500 ko-
rona és a sertésenkénfi 8 kiiogramnak megfelelő 
fej iáb után 50 százalékkal számítva a fogyasztási 
adót, 2800 kotona. A szafámigyártásra kerülő két 
fél hus tehát adómentesen kezelendő, illetve 
smennyiben ast beszednék, visszsuiaitatja a város. 
Ha a vágóiparos s szalámigyártásra felhasznált 
húsnak szalonnáját kiszállítja és a kiszáilitott sza-
lonna páronkint 80 kilogram súlyt elér, vagy meg-
halad. agy az ez után lerótt fíllogyasztási adó is 
25500 kor. visszatérítést nyer, ha pedig 80 kilogre-
mon alul van, ugy ezen összegből a haj és belső* 
ség 14 bilogramja után eső fogyasztási adóezidő-
szerint 9520 korona ezen 25 500 koronából levo-
nandó, vagyis ez esetben a kiszállító csak 15.980 
koronát fog visszakapni. A kocsonyahúsok fogyasz-
tási adóját 50 százalékra szállította le a város, az 
ilyen hua kiszállítása esetén szonban nem nyújt 
visszatérítést. A vidéki körzetből behozott sertés-
húsok után a kösvágóhidi dijat sem kefi ez után 
megfizetni a szalámigyáraknak. 

2. fi lnarmőnikus hangverseny vasárnap, 
I. hé 14 én déieőtt fél 11 Orafcor a Belvárosi 
Moziban. m 

— Oj ayoralrási tanfolyamok nyitása. A 
Szegcdi Gyorsírók Egyesülete uj magyar kesdő 
és hiltdo, valamint megfelelő száf.u jelentke-
zés ese én német gyorsirási tanfolyamokat nyit. 
Je'enlkezni lehet hétfőig az egyesületnél (Fö d-
váry-ucca 2 , Honvéd-tér 4. Telefon 1319) 

Pebér is a j e n r talnwésre a varrű&épsR 
teljesen ingyen íanitja meg vevőit a Slagét 
vmrögép részv.-idrs. Szeged, Kárász uccs 1. * 

Hűtőház és Élelmiszerszállitó Rt. igazgatósága és felügyelő 
bizottsága őszinte fájdalommal jelenti, hogy 

Dr. SZENDREY JENŐ ur 
S z e g e d szab. kir. város tanácsnoka, igazgatóságunknak é s végrehajtó bizott-

ságunknak buzgó tagja 
elhunyt. 

A megboldogult, vállalatunk vezetése és fejlesztése körül hervad-
hatatlan érdemeket szerzett. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
Szeged, 1926 november 12. 203 

& ££«gedl varos* •«»n&<«z műsora: 
13 átt, szombaton délután : Cigány. (Olcsó hely-

árakkal). 
13-án szombaton este: Lengyelvér. (Bérlet B). 
14-én vasárnap délután: Drótostót. 
14-én, vasárnap este: Lengyelvér. 

* A papa. Faragó Ödön péníeken este Fiers és 
Csüiavet vígjátékát, a P*pát tűzte a szegedi szín-
ház műsorára. A vígjáték sablonos francia gyárt-
mány, igénytelen problémákkal, mélysígnétfeüli 
hu sorral, kQzheiyekfcé váit szellemességekkel. Arra 
sem igen alkalmas, hogy as ambiciózus színész 
kifejthesse szerepében szinjitssó képességét és 
bemutassa sokoldalúságát. A téri jjbb ügyhöz méltó 
buzgalommal igyekezett a darab .nindes szereplője, 
hogy mulattassa azt a kevéske pnbükumo', amely 
kíváncsi volt erre a kopottas darabra. Herczeg 
Vilmos ismét klasszikus színjátszó tehetségnek bi 
zonyult ez öreg plébános szerepében. Halkan, 
finoman, igazi művészettel játszott. Faragö Ödön, 
a címszerep alakítója kissé túllőtt a célon, amikor 
nem igyekezett eifetedietni a Drótostótbin meg-
játszott és jól megjátszott buifó szerepét. Váradt 
Kihozott sserepébőt minden kibozhatót. A nők is 
igyekeztek, Pártos Klári jó szándékkal, de fceve 
sefcb eredménnyel, Kaszab Anna feltűnési keltő 
elegánclájávsl, Feleii KM kedves szerénységével. 
A keréske publikum azért mulatott is valamit, (m.) 

A sz ínház! i r o d a h í r e i : 
* Szombaton és vasárnap este rendes helyárakkal, 

a szelvény bérletek érvényességével, bérletben Lengyel 
vér operett kerül szinre. Az operettegyüttes a legnagyobb 
lelkesedéssel készül az előadásra Ez előadások kereté-
ben mutatkoznak be tulajdooképen az operettegyüttes 
erősségei és pedig Patkós Irma, Beke Alice, Járay Sán-
dor, Páger Antal és a már közkedvelt Szirmai Vilmos, 
Egyed Lenke és Herczeg. Az előadást az újonnan szer-
ződtetett karmester, Szenkár Dezső vezényli, a színpadi 
rendezés munkáját Sziklai jenő végezte. 

* Ma délntán Szigligeti nagyszerű és hatásos nép-
színműve, a Cigány kerül bemutatásra, népies előadá-
sul, az ifjúsági előadások egészen olcsó helyáraival. 

* Vasárnap délután a János vitéz* van műsoron, 
a címszerepben Járay Sodorral, mig Iluskát ezúttal 
Trillap Ilonka játsza, a többi szereplök megtartották 
régi szerepeiket. 

* Hétfőn: Alexandra, a múlt színházi szezon leg-
nagyobb sikerű operettje van műsoron, a címszerepben 
Patkós Irmával. A többi szerepeket az operettensjmble 
erősségei játszák. 

* Biller Irén kedden újra eljátsza a Drótostót Zsuzs-
káját, amelyben a mult héten olyan nagy és osztatlan 
sikere volt. Ezt as előadást rendes helyárakkal tart-
ják meg. az első előidás szereposztásával, Plefjerkornt 
Faragó Ödön igazgató játsza. 

* Akácfavlrág, Fráter Loránd énekes színjátéka 
szeráán ts csütörtökön bérletben kerül színre. Fráter 
Loránd dalai oly nagy népszerűséggel élnek évek óta 
a magyar közönságben, hogy Budapesten szerencsés 
ötletként ezekhez a Fráter dalokhoz egy nagyon kedves, 
szines magyar tárgyú színjátékot írtak é? ennek kereté-
ben kaltek uj életre Fráter nagyszerű dala!. A szines, 

kedves és hangulatos Akácfavirág főszerepíit Patkós 
Irma, Bihari Sándor, Szirmai Vilmos és Hercseg játszák. 

* Péntektől kezdve kerül szinre Mikszáth—Harsányt> 
pompás vigjátéka,a Noszty-fiu esete Tóth Marival. 

Sport 
M a k e z d ő d i k a p i n g - p o n g v t r s s n y . 
A londoni világbajnoki verseny előtt, az srrs kikül-

dött magyar ping-pongbajookok Szegedre rándulnak 
ie és résztvesznek 8 SzAK kétnapos országos verse-
nyén. Dr. Jakobi, dr. Pécsi, Kehring Béla neve 
kontinentális viszonylatban is elsőrendű márka. 
Megjelenésük a szegedi versenyt kiemeli a sport-
események közül és biztosra vehető, hogy nagy 
közönség néil végig mesteri játékukat. A verseny 
szombaton este nyolc órakor kezdődik a Kast 
nagytermében és ast vasárnap délutaei négy óra-
kor folytatják. Az első versenynap programja * 
fcövetteező: Férfi egyes: Arany, dr. Simon, Schwsi-
ger, Franki (SsAK), Csányi, Kárpáthy I és II., 
Tuíschek, Tarnay (KEAC| Bokor, Grünbaum.Sm-
ger, Neu'aader (Zrinyi KACJ. Nöi egyes: GM 
Magda, Hgy Aranka, Físcher Ktari, Reich Vertig 
S?écsi Panni (SzAK). Vegyes párosversenyben a 
női egyes versenyzői szerepelnek a fővárosi vendé-
gekkei. A férfi párosban hat pár indul. Vasárnap t 
iéifíegyes és férfi páros döntőket, valamiét a csa-
patversenyt rendezik meg. 

Megérkeztek a svédek, Pénteken este érkéz* 
tek meg BícebOl Budapestre a svéd válogatott 
tagjai. A svéd szövetség gyönyörű ajándékkal tépte 
meg a jubiláló MLSzt, egy nagy aranyserleggeí 
és egy enüst asztali ivókéssieiiel. A svéd kolónia 
keddig marad a fővárosban. 

A Spáf ta visszajött Amerikából. A Spíirta 
hosssu tsraeriBai tursj* belejeződöu éa a csapat vissza-
érkezett Píágábü. A Spárta urájs játékosanyag vesz-
teséget illetően jobban siketült, mint a Hakos&é.raerf' 
csak egy játékosa maradt kint ass ujvilágbsn. 

Elmaradt a tanácsülés. A déii alszőveíség leg-
utóbbi tanácsülését targyaurozat hiánya miau nem 
tartották meg és csak a lőlitkár tett néhány be-
jelentést a tanács tagjainak. 

A B i s tya vasárnap, tekintettel arra, hogy s 
svéd—magyar mérkőzés sápján bajnoki köídslem 
nincs, Orosházára rándul át, ahol az ÖTK jó-
képességű csapatával játszik barátságos mérkőzést. 

K ö r ö n d i é s L i c h t m a n 
c i p o k ü l ö n l e g e s s é g e k 

Hó- és sárcipSk 
n a g y v á l a s z t é k b a n 

P á l f u ^ á l Szeged, Kölcsey ucca 1. szám, 
r a t i y u c t l RoYal-épülct. Telefon 18-15. 
Wgjf Mlndennemtl Javítást, valamint hó-

cipők vulkanixálásál elvállalom. iq9 

• r 

Meglepő olcsón vásárolhat Fodor Nemzeti Ár 
Szeged, Kárász és Kölcsey ucca sorok 

uházban 
70 

Divat kalapok I-a minőség, selyem béléssel 145 .000 Bokavédők, I-a minőség . . . . 42.ooo 
Divat selyemsál, minden színben . 39.ooo Selyem mellű divat ing 2 gaiiérrai IO8.000 
Kemény gallér, legjobb minőség . lö.ooo Férfi ernyő, félselyem . . . . . . ISO.ooo 

Harisnyák, keztyük, bőrkeztyük, botok nagy választékban. 


