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A Budapesti Közlöny holnapi száma m á r
t ö r l i is a kormányzó kéziratát", amelyben
Csáky Károlyt felmenti és honvédelmi miniszterré Gömböst nevezi ki.
Az u j honvédelmi miniszter pénteken délelőtt fogja letenni az esküt Horthy Miklós
kormányzó kezébe.

A honvédelmi minisztériumban gyökeres
rendszerváltozásról beszélnek Gömbös miniszterségével kapcsolatban.
Illetékes helyen közlik, hogy Csáky lemondásával együtt Algya-Papp Sándor honvédelmi
államtitkár
távozását is befejezett lénjjnek lehet tekinteni.

Az adófelszólamlási bizottságok
megkezdik működésűket
Szeged gazdasági élete a legsúlyosabb gazdasáqi válságban van, a hatóságok
még mindig az adók emelésére számítanak — Küldöttség a pénzugyigazgatónál
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
folyó évre kivetett adók ellen beadóit felebbezések elbírálása céljából az adófelszólamlási
bizottságok már e hét végén megkezdik működésűket. Ismeretes, hogv az adókivetések
ellen igen nagy számban érkeztek be felebbezcsek, mert az elsőfokú kivetéseket az adózók sérelmesnek,
tulmagasnak
tartották. A
közelgő adófelszólamlási tárgyalásokra való
tekintettel a Kereskedők Szövetségének nagytanácsi határozata alapján a szövetség elnökségének képviseletében Vértes Miksa ügyvezető elnök és dr. Kertész Béla ügyész tegnap
megjelentek dr. Kolb Árpád pénzügyigazgatónál, hogy nyomatékosan hivják fel a pénzügyigazgatóság figyelmét a válságos óráit élő
szegedi kereskedelem elviselhetetlen helyzetére. Rámutattak arra is, hogy mig az általános gazdasági válság m i n d i n k á b b nagyobb
méreteket ölt, a forgalom és kereskedelem
hovatovább teljesen megbénul, addig a közterhek állandó emelkedést mutatnak. Az 1929. '

évre szóló adókivetések túlnyomó részben jelentékenyen
magasabb
összegekről
szólnak,
.mint az előző évek adókivetései. Lehetetlen
helyzet az, hogy amikor sok évtizedes multu
nagykereskedő cégek omlanak össze és a
gazdasági válság széles rendeket vág a kereskedők soraiban, az adókivető hatóságok még
mindig az adók emelésére
számítanak.
A kiküldöttek felkérték a pénzügyigazgatót,
hogy az adófelszólamlási tárgyaláson a kincstári előadók számára adjon oly utasításokat,
hogy az előadók mérlegeljék
előterjesztéseik
megtételekor ugy az általános gazdasági válság súlyosságát, mint pedig az egyes adózók
elviselhetetlenül
nehéz helyzetét. A pénzügyigazgató az előterjesztett kérelemre megnyugtató választ adott és kilátásba helyezte, hogy,
méltányos
belátás alkalmazására
fogja felhívni a kincstári előadókat, mert maga is
tisztában van Szeged közgazdaságának súlyos
válságával.

A Honvédőiéire tervezik a női kollégiumot,
de nehézségek vannak a lelek megszerzése körül
(A Délmagyarország munkatársától.) Klebelsberg Kunó kultuszminiszter leíratott intézett dr.
Somogyi Szilveszter polgármesterhez, akit arról
értesít, hogy az Eötvös-kollégium építésén kivül
végérvényesen elhatározta a női kollégium felépíttetését is, amelyben a természettudományi intézet
hallgatónői kapnak hajlékot. Ennek a női kollégiumnak a helyéül á legalkalmasabbnak tartja
azt a telektömböt, amely a Honvéd-tér és a Földváry-ucca, illetve a Tisza Lajos-körut sarkán fekszik és amelyhez a Kováts József-féle telek is
tartozik. Mivel az építkezést már a kora tavaszszal megkezdik, szükségesnek tartja, hogy a város
hatósága már most tegye meg a lépéseket a Kováts-féle telek kisajátitási jogának megszerzéséért, hogy a tavasszál semmi magánjogi akadálya
ne
megkezdésének.
c legyen
ic^vcu az
aíj építkezés
cpiuvcica iucgiic£>ucacut;ji.
.
A Kováts-féle telek kisajátítása azonban, érte- I

sülősünk szerint, nem lesz könnyű feladat Erre
a telekre ugyanis a református egyháznak opciója
van. A reformátusok ide tervezték második templomuknak, az Uj Magyar Hajnal templomának a
felépítését. A város hatósága már többször megkísérelte az egyezséget ugy a telektulajdonos, dr.
Kováts József főorvossal, mint a református egyházzal, azonban eredménytelenül. Az érdekeltek
valószínűleg mindent elkövetnek, hogy a város
ne szerezhesse meg a telek kisajátitási jogát
A polgármester a másik kollégium, a Boldogasszony-sugárut sarkára tervezett Eötvös-kollégium ügyében intézett felterjesztést a kultuszminiszterhez. A kollégium terveinek és költségvetésének
elkészíttetését sürgeti meg, mert ezek nélkül a
város nem adhatja ki az építkezési engedélyt. A
polgármester
pui^uiUIC&LCI értesülése
erieauie&e szerint
sz-cuui különben
huiuuucu nlindkét
kollégium épitését megkezdik a tavasszal.

Nem jeleni meg a polgári ellenzék
az ipartestület csütörtöki elöljáróság! ülésén
Az IPOSz-kongresszus utóhangfai
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Egy másik interpellációjában azt kérdezte MaCsütörtökön rendes ülést tartott az ipartestület
rosán^ hogy miért nem hívták meg a szakosztáelöljárósága. Kőrmendy Mátyás elnökölt az ülélyok elnökeit a kongresszusra, amikor az iparsen, amelyen a polgári ellenzék, híven múltkori
testület elnöke azt saját személyével garantálta.
határozatához, nem Jelent meg. Csupán Marosán
Kőrmendy Mátyás azt válaszolta, hogy a szakEmil jelent meg az ellenzéki tagok közül. Az elosztályok elnökei a kongresszuson megjelenhettek
nöki előterjesztések során Kőrmendy bejelentette,
és felszólalhattak.
hogy az elaggott iparosok karácsonyi segélyezését
Marosán nem vette tudomásul a választ és
a jövőben az iparosasszonyok végzik és a segé- javasolta, hogy az ipartestület hívjon össze nagylyek kiosztása ünnepélyes keretek között fog meggyűlést, amelyen a kongresszus határozatait tártörténni.
gyalja meg.
A női fodrászok azzal a kérelemmel fordultak az
Az elöljáróság nagy idegességgel hallgatta Ma•elöljárósághoz, hogy az ipartestület kebelében kü.
rosán fejtegetéseit és ugy határoziott, hogy ha
lön női fodrászszakosztályt alakítsanak. Az elnökmajd az iparosságot érdeklő fontos témák adódség azt javasolja, hogy ha ötven, csak női fodnak, akkor majd összehívják a gyűlést.
rászatot üző borbélyiparos lesz Szegeden, akkor
Schwarcz Manó azt javasolta, hogy havonta
felállítják a szakosztályt, a jelen körülmények
tartsanak társasösszejöveteleket.
fcözfitt azonban ennfk az osztálynak a felállítáBalog Péter: Ez már beszéd!
sát nem lehet keresztülvinni. így is határoztak.
Marosán Emil: A baráti összejövetel fontosabb,
Marosán Emil azt indítványozza, hogy a szemint az össziparosság érdeke!
gedi ipartestület ne fizessen az IPOSz-nak tagKőrmendy Mátyás bejelenti, hogy havonta egyjárulékot, mert a vásárhelyiek sem tizeinek hászer társasösszejövetelt tart.
rom év «ta és a kongresszuson mégis képvisel- | K<ein Ottó azt indítványozta, hogy rendezzetethelték magukat Az elöljáróság nem hozott eb- j nek Szegeden egy országos, csak hazai gyártben az ügyben határozatot.
mányú, elektrotechnikai kiállítást, amelyen a rá-

dió legújabb termékei, a képtáviratozás és tá
volbalátás is bemutatásra kerülnének.
Léderer Vilmos arról panaszkodott, hogy a
kongresszuson nem engedték felszólalni, annak
dacára, hogy szakosztályi elnök, holott ő a vásárok eltörlése ellen akart tiltakozni. Igen éles szavakban bélyegezte meg az IPOSz eljárását, amely
őt elütötte a felszólalás jogától.
Az ülés este félnyolckor ért véget.

Választási Mrek
A Szövetkezeit Városi Balpárt
e heti választási gyiiJései:

Szombaton este tét 7 órakor Kállay-liget-u. 78^
Wolf-vendéglő. Előadók: dr. Valenliny Ágoston*
Berg János, Varga János, Kéthly Anna országgyűlési képviselői, törvényhatósági bizottsági tag,
Lájer Dezső.
Szombaton ©ste 7 órakor Szivárvány- és A!
főldi-ucca sarok. Márki-vendéglő. Előadók: dr. Mezei Pál, Dáni János, Kéthly Anna országgyűlési
képviselő, tőrvényhalósári bizottsági tag és Láiee
Dezső.
Szombaton este 7 órakor Kertész- és Kórházucca sarok, Pregítaer-vendéglő. Előadók: Lájer
Dezső, dr. Burger Béla, Olejnyik József, Kéthly
Anna országgyűlési képviselő.
Szombaton este fé« 8 órakor Pille- és Tabánucca sarok, Rácz-vendéglő. Előadók: dr. Sz. Szarnék Sára, Olejnyik József. Kéthly Anna országgyűlési képviselő, Lájer Dezső.
Szombaton este fél 8 órakor Rákóczi-ucca
Vecsernyés-vendéglő. Előadók: dr. Balassa István,
Horváth József. Kéthly Anna országgyűlési kép.
viselő, Lájer Dezső.
Szombaton este fél 8 órakor Hunyadi-tér 14^
Dobszai-vendéglő. Előadók: Pásztor József Marosán Emil, Kéthly Anna országgyűlési képviselő^
Lájer Dezső.
Szombaton este fél 8 órakor Debreceni-ucea
18., Csányi-vendéglő. Előadók: dr. Dettre János^
Lájer Dezső, Kéthly Anna országgyűlési képviselő.
Vasárnap délután 3 órakor, Újszeged, Gazdasági-telep 1., Petró-vendéglő. Előadók: Berg János, Varga János, Lájer Dezső, Kéthly Anna országgyűlési képviselő.
j
Vasárnap délután fél 4 órakor, Aigner-tetep,
. Domonkos-vendéglő. Előadók: Marosán Emil, Vá^ radi Márton, Kéthly Anna országgyűlési képviselő,
Lájer Dezső.
Vasárnap délután fél 5 órakor Sándor-ucca 32.,
Förgeteg-vendéglő. Előadók: dr. Valentiny Ágoston, Szűcs Imre, Dobó János, Gombos István,
Kéthly Anna országgyűlési képviselő, Lájer Dezső.
Vasárnap délután fél 5 órakor Szatymazi- és
Ilona-ucca sarok, Kovács-vendéglő. Előadók: Pintér Géza, Nyári István, Kéthly Anna országgyűlési képviselő, Lájer Dezső.
Vasárnap délután fél 5 órakor Pacsirta- és Zákány-ucca sarok, Bogyó-vendéglő. Előadók: Gombos István, Dáni János, Kéthly Anna országgyűlési
képviselő és Lájer Dezső.
Vasárnap délután fél 5 órakor Debreceni-ncca
18., Csányi-vendéglő. Előadók: Horváth József, dr.
Tóth László, Kéthly Anna országgyűlési képviselő,
Lájer Dezső.
Vasárnap délután lét 5 órakor Párisi-körut és
Uj-tér sarok, Vass-vendéglő. Előadók: Lájer Dezső, Dáni János, Rékassi László, dr. Mezei Pál,
Kéthly Anna országgyűlési képviselő.
Vasárnap délután "fél 5 órakor Cserzy Mihályés Teréz-ucca sarok, Osznovits-vendéglő. Előadók:
dr. D§ttre János, Berényi Nándor, Lájer Dezső,
ökrös Lajos, Kéthly Anna országgyűlési képviselő.
Vasárnap délután fél 5 órakor Rákóczi-ucca 8.,
Vecsernyés-vendéglő. Előadók: Olejnyik József, Dobóczki József, Lájer Dezső és Kéthly Anna országgyűlési képviselő
pullowKrl
mellényt
kabátot
készen és mérték után

612

Tisza-flruházbfnpS
gyakorlott raankásnö« ál.andó Biankára felvétetnek
Algner

KlebeMbeiq és

Somogyi telepekről kezdőkéi betanulnak

G É b &íiáxA&x
r Szőnyegüzem
bU
ucca 8.

