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Kérjük kirakataink 
és raktárunk megtekintését 
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Szigorúan szabott árak ! ! 

D r . S a l g ó c s T á r s a 
d i v a t a r u h A z a 

K á r o l y i 11. 1 . ( B é r h á z . ) 

ból 8 halottal és 20 sebesültet emeltek ki. 
Több sebesült állapota igen súlyos. A váltóőrt 
letartóztatták. 

Az esti órákban érkezett tárirat szerint a 
rendőrség letartóztatta az északi pályaudvar íő-
nökét és két vasuti alkalmazottat, akiknek hibá-
jából következett be az összeütközés a temesvári 
gyors és a krajovai személyvonat között. 

Nagy havazás Romániában 
Bukarest, január 10. Két nap óta az ország 

egész területén havazik. A Constanzából Bu-
karest felé haladó gyorsvonat útját a hó bete-
mette. A hó sok helyen meghaladja a 2 métert, 
több vasuti vonalon megbénult a forgalom. 

Kifulladt az amszterdami 
kikötőben a „Puszta" 

Amszterdam, Január 10. Az amszterdami kikö-
tőben az elmúlt éjjel az ott álló „Puszta" nevű 
magyar gőzös kigyulladt A „Puszta" szirénajel-
zésére a kikötő tűzoltóhajója azonnal a helyszinre 
sietett. A Pusztához sietett csónakokkal a közei-
levő hajókról is, de akkor már lángok csaptak ki 
az egyik kabinból és a szalon is lángokban állott. A 
tüzet sikerült a tűzoltóhajó segítségével megfe-
lelően lokalizálni és eloltani. 

Az őrtálló matróz jelentése szerint a tüz Mar-
coni-kajütben keletkezett. A matróz füstszagot ér-
zett és kutatni kezdett. Amikor a marconista ka-
jütjét kinyitotta, nagy gomolyagban füst tódult ki, 
ahonnan kimentették a rádiótávirászt, azuitán 
megszólaltak a vésztjelző hajókürtök és működés-
be hozták a hajó fecskendőjét. A hajó rádiókészü-
léke, valamint a szalon berendezése elpusztult. 

Deszkát, é p i e t f át, t ilzff át, szenet 
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»Sszeaetf a Barmamu 5el>eu áll 
asz; adléfizzeiés sorrendijében« 

Bárányi főispán tájékoztatási leéri ax adóügyi hatóságodtól 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bárányi 

Tibor főispán kedden dé'előtt fogadta a városi 
adóhivatal és az állami adóhivatal ve-
zetőit, akiktől tájékoztató jelentést kért 
arról, hogy milyenek Szegeden a 
viszonyok az adófizetések terén. A főispánnál 
megjelent dr. Csonka Antal adóügyi tanács-
nok helyettesével, dr. Hammer Fidél tb. ta-
nácsnokkal a városi adóhivatal képviseletében, 
az állami adóhivatalt Lindauer pénzügyigaz-
gatóhelyettes és dr. Kádár István pénzügyi 
tanácsos képviselte. 

A főispán hosszabban tárgyalt az adóügyi 
hatóságok képviselőivel, átvette tőlük a ki-
mutatásokat, majd távozásuk után a következő-
ket mondotta a Délmanyarország munkatár-
sának: 

— Azért kérettem magamhoz a pénzügyi ha-
tóságok vezetőit, mert 

táfékozódni kívántam a szegedi 
adóvfszonyokröl. 

— örömmel láttam jelentésükből, hogy Sze-
ged város adófizető polgársága dicséretes jó-
akarattal igyekszik teljesíteni közteherviselési 
kötelezettségét. A bemutatott jelentések tanu-
sága szerint a kivetett adók nyolcvanöt szá-
zaléka rendesen befolyik, ami annyit jelent, 
hogy Szeged a magyar városok között a har-
madik helyen áll az adófizetés sorrendiében. 
Ez elismerésreméltó eredmény. 

— Megállapítottam azt is, hogy az úgyneve-
zett nagyadózók köpött, akik ötezer pengőnél 

több adót fizetnek évente, mindössze huszon-
nyolc van hátralékos, de megállapítottam azt 
is, hogy ezek között a hátralékosok között 
mindössze kettőnél, vagy háromnál indokolat-
lan a késedelmes fizetés, a többinél, mindn>l 
indokolt. Az adóhátralék Szegeden, amint az 
a pénzügyigazgató jelentéséből a közigazgatási 
bizottság legutóbbi ülésén is kiderült, az r 'e i 
adókivetés összegének negyvenkét százaléka, 
ebben azonban benne vannak már az elmúlt 
évekről fennmaradt adóhátralékok is. 

— Ezekből az adatokból azt látom — fejezte 
be nyilatkozatát Bárányi főispán —, hogy Sze-
ged közönsége még a mai nagyon súlyos qnz. 
dasági és pénzügyi viszonyok között ts jó-
szándékkal törekszik adófizetési kötelezettség 
gének teljesítésére. 

A főispán kedden ujabb üdvözlő küldöttré-
geket fogadott. Fogadta a gyógyszerészek tes-
tületének küldöttségét, amely Temesváry Jó'/sef 
elnök vezetésével jelent meg nála, majd a sze-
gedi ipartestület küldöttségét, amelynek Kör• 
mendy Mátyás országgyűlési képviselő volt a 
vezetője. A külvárosi párt küldöttségét Petiik 
Antal vezette a főispán elé a Rókusi Mezőgaz-
dák Körének küldöttségét Nagy Ferenc, a Sze-
gedi Kereskedelmi és Iparkamara küldötfsáh ^ 
gét Wimmer Fülöp. Látogatást tett a főis- > 
pánnál dr. Széli Gyula és dr. Pap Róbert, 
aki most adta vissza a főispán legutóbbi láto-
gatását, végül dr. Baár Jenő, az OTI szegedi 
fiókjának vezetője tisztelgett Bárányi főispán-
nál. 

Melegedeszobát rendeznek be az ipartestületben 
Tiltakozás az elöljáróság! ülésen Kun Béla előadásának megakadályozása *llen 

melegedőszobának ren-(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipar-
testület elöljárósága kedden délután ülést tar-
tott, amelyen megjelent dr. Szabó Géza ta-
nácsnok, az elöljáróság! ügyosztály uj veze-
tője és dr. Katona István, az uj ipartestületi 
biztos is. Takács Béla üdvözölte a hatóság 
képviselőit. Szabó tanácsnok megköszönte az 
üdvözlést és kérte fogadják jóindulattal; min-
den erővel szolgálni fogja az iparosság ér-
dekeit. 

Napirend előtt Schódly Gyula szóvátette, 
hogy az elöljáróság határozata ellenére az 
ipartestület tanácstermét nem bo: sújtották az 
iparosság rendelkezésére, amikor Kun Béla or-
szággyűlési képviselő szándékozott előadást tar-
tani. 

Az elnöki előterjesztések során Körmencly 
Mátyás válaszolt Schódly felszólalására. Ő volt 
az — mondotta —, aki az előljárósági tanács-
termet »pártpolitikai célokra« nem engedte fel-
használni. Ha a nagytermet kértek volna, azt 
átengedte volna, a hivatalos helyrég azokban 
»politikai célokra« fel nem használható. Sze-
rinte pártatlanul járt el; a másik pártnak sem 
engedte át az üléstermet. 

Cserép Sándor felelt ezután Körmendynek 
és megállapította, hogy az előljárósági ülés 
teremben már tartottak pártülést• Ami egyik 
pártnak jár, jár a másiknak is. 

Parcsetics Mihály szerint Körmendy nem tud 
alibit igazolni a Balogh-féle müfel'ebbezéssel. 
ezért Körmendy felszólalását nem veszi tudo 
másul. 

Schódly Gyula azt a kérdést vetette fel, hogy 
miért éppen nekik nem volt szabad az IPOKv 
rendeletet megismerni? 

Dr. Gyuris titkár ezután előterjesztette, hogy 
a mult ülésen indítványozott melegedőszoba 
ügyét vegyék le az elöljáróság napirendjéről. 

Cserép Sándor azt kérdezte, hogy milyen 
keressen a testület házában megfelelő melé-
gedőhelyiséget. Ha akarnak, találnak megfelelő 
helyiséget. 

Az elöljáróság elhatározta, hogy egy helyi- elnököt lépteti fel. 

séget befüttet és 
dezi be. 

A vendéglő ügye került ezután napirendre; 
Azt a hatái-ozatot ugyanis, amellyel a vendég-
lőt özvegy Kolozsa Viktornéna! adták ki. az 
iparhatósági biztos megsemmisítette és utasi-. 
totta az elöljáróságot, hogy hozzon u j hatá-
rozatot. Az elnökség azt javasolta, hogy u j 
pályázat mellőzésével a legelőnyösebb aján-
lat alapján hozzon döntést az elöljáróság. 

Cserép Sándor azt kérdezte ,hogy mily-fl 
vél?ménnyel terjesztették fel Vi-kay János ez-
ügyben beadott fellebbezését. A kontároknak 
szabad ipart űzni? Az elöljáróságnak köte-
lessége az ilyesmit megakadályozni. 

Körmendy Mátyás ezután azt indítványozta, 
hogyha a kereskedelmi miniszter olyan tör-
vényjavaslatot terjesztene a parlament elé, 
hogy a mérnökök ipari képesítés nélkül is 
űzhessenek ipart, hívjanak össze rendkívüli 
ülést és tiltakozzanak a javaslat ellen. Müller 
Antal és Cserép Sándor felszólalása után az 
indítványt elfogadták. 

Körmendy Mátyás és Berg János indítványt 
tett, hogy az adóügyi előadót hivják meg á 
testületbe, aki tartson előadást arról: miká-
pen kell a most lejáró adóalapok felmondását 
eszközölni. Az indítványt elfogadták. 

Végül Csányi János art javasolta, hogy az 
elöljáróság ülé~ek alatt tiltsák el - a dohárv-
zást. Az elöljáróság elvetette az indítványt és 
ezzel az ülés véget ért. 

Puk? Endre távozása 
Budapest, január 10. Puky Endre volt kül-

ügyminisztert ma délelőtt Gömbös Gyula mi-; 
niszterelnök bucsukihallgatáson fogadta. Pu'.y 
szombaton foglalja el hivatalát, a közigazga-* 
tási bíróság elnöki székét. Puky Endrének a 
közigazgatási biróság elnökévé történt ki ne1 eJ 

zésével kapcsolatban rövidesen lemond a íorJ 
nai kerület mandátumáról. A Nemzeti E yéé 
Pártja Surgoth Gyula volt törvényszéki tanács-


