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Még nem kapóit felhatalmazást a város 
az inségjárulék fizetésére 

Néhány nap múlva kiutalják a város forgalmiadó-részesedéséi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Somogui Szilveszter polgármester budapesti 
utja alkalmával eljárt a pénzügyminisztérium-
ban is, ahol Vargha államtitkárral tárgyalt a 
városnak járó forgalmi-adórészesedés kiuta-
lásáról. Amikor ugyanis a fázis-rendszert be-
vezették, a városnak 200.000 pengő iárt része-
sedés eimén. Hatvanezer pengőt már régebben 
folyósitottak belőle, most a még esedékes 140 
ezer pengő kiutalását kérte a polgármester. 

Az államtitkár kijelentette, hogy az összeg 
kiutalásáról épen pénteken fog tárgyalni Im-
rééig pénzügyminiszterrel, miután ujabban a 
pénzügyminiszter nélkül nem utalhat ki pénzt 
a minisztérium. Az már egyáltalán nem két-
séges, hogy a 140.000 pengő jár a városnak és 
ha a kiutalást most a pénzügyminiszter is jó-
váhagyja, akkor néhány napon belül meg is 
kapja a város ezt az összeget. 

Tárgyalt még a polgármester Tulics h. ál-

lamtitkárral is az inségsegély kiutalásáról. A 
kormány, mint ismeretes, az idén 60.000 pen-
gő inségsegélyt állapitott meg Szeged számára. 
A segély kiutalásáról azonban még szó sincs, 
de nem történt még intézkedés a pénzügymi-
nisztériumban az inségjárulékok kivetéséről 
sem, pedig a mult évben már október 12-én 
leérkezett Szegedre a miniszteri felhatalma-
zás és decemberre be is folyt a kivetett ínség-
adó egyrésze. Az adóhivatal már most is fel-
készült a járulékok kivetésére, felhatalmazás 
nélkül azonban nem róhatják ki ezt az adót 
sem. Pedig, ha késik a kivetés, később fizetik 
be az insegadót is és a népjóléti kiadásokat 
esetleg a városnak kell előlegeznie. 

A város hatósága vár még néhány napig, 
ha azonban a jövő héten sem történik semmi, 
a pénzügyminisztertől kérik a relhataimazás 
sürgős kiadását, mert a kivetéssel október vé-

i génel tovább nem várhat az adóhivatal. 

Nagyfontosságú tanácskozások kezdődnek 
y az egyetem ás a város között 

az egyetem teljességének biztosítása ügyében 
Csütörtökön érkezlek haza Budapestről az egyetemi tanács tagfal 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetem uj tanácsa, minit ismeretes, szer-
dán jelent meg bemutatkozó látogatáson Hó-
m a n Bálint kultuszminiszternél, aki a tanács 
látogatása után külön fogadta dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármestert és dr. S z é k i Tibort, 
az egyetem rektorát A polgármester és a rek-
tor megnyugtató nyilatkozatot kivánt a kul-
tuszminisztertől a szegedi egyetem jövő sor-
sára vonatkozólag, de a miniszter nyilatkozata 
semmi konkrétumot nem tartalmazott és igy 
nem igen alkalmas arra, hogy a Szegeden ural-
kodó nyugtalanságot megszüntesse. Nem adott 
határozott választ a miniszter arra a kérdésre, 
hogy az egyetemi reformmal kapcsolatban sor 
kerül-e az egyetem valamelyik fakultásának a 
megszüntetésére, mindössze azt a régebben 
tett kijelentését ismételte meg, hogy igyekezni 
fog a kérdést az egyetem és a város érdékeinek 
figyelembevételével megoldani, bár hangsu-
lvozta, hogy a pénzügyi szempontoknak lesz 
ebben az ügyben döntő szereptik és igy a kér-
dés tulajdonkénen nem annyira kulturális, 
mint inkább pénzügyi kérdésnek tekintendő. 

A polgármester szerdán este már hazaérke-
zett Szegedre, de az egyetemi tanács tagjai kö-
zül csupán dr. S c h ni i d t Henrik bölcsészet-
kari dékán jött ugyanazzal a vonattal, a töb-
biek, dr. S z é k i Tibor rektor, dr. H e l l e r 
Erik jogkari, dr. V e r e s s Elemér orvoskari 
és dr. K e r é k j á r t ó Béla mathematikai kari 
dékán, csak csütörtökön este érkeztek meg. 

Értesülésünk szerint most nagyfontosságú 
tanácskozások kezdődtek a város és az egyetem 
között a további termi valókról, mert a kul-
tuszminiszter nyilatkozata egyáltalában nem 
jelenti a szegedi egyetem fölött függő veszede-
lem megszűnését. A város is, az egyetem is 
alaposan föl akar készülni a harcra, hogy meg-
védelmezhesse az egyetem integritását és vég-
érvényesen biztosíthassa az egyetem és a vá-
ros közös érdekét. Lehetséges, hogy rövidesen 
nagyobb küldöttség keresi fel az illetékes kor-
mányférfiakat és hiteles statisztikai adatokkal 
bizonvitja be minden olyan törekvés, vagy terv 
képtelenségét, amely az egyetem épsége és tel-
jessége ellen iránytiL 

Sz^zneoyveifinyofcezer pengős kereset 
egy angol textilipari vállalat ellen 

A Hazai Textilipar r.-t. volt Igazgatöfának pere 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kár-
mán Vilmos a volt Házai Textilipar Részvény-
társaság igazgatója 148 ezer pengős keresetet 
indított a Moor & Weinberg angol textilipari 
cég ellen. A Hazai Textilipar, amint még em-
lékezetes, válságba került. Az annakidején 
megindított kényszeregyességi eljárás során a 
Moor & Weinberger cég vette meg a gyárat, 
amellyel még azelőtt üzleti összeköttetésbén ál-
lott. Az angol cég alapította meg a jelenlegi 
Angol-Magyar Jutafonó Részvénytársaságot. 
Kármán V ilmos a 148 ezer pengős keresetét arra 
alapította, hogy az angol cég nem a kényszer-
egyességi rendelet idevonatkozó paragrafusa 
szerint vásárolta meg a Hazait. Lz a paragra-
fus ugyanis azt mondja, hogy a vevő csak ak-
kor nem felelős a tartozásokért, 'ia a kényszer-
egyességi eljárás során az egyesség szerint 
veszi meg az üzletet. Ebben az esetben pedig 
— mondja keresetében Kármán Vilmos — ez 
nem igy történt, tehát a Moor és Weinberg cég 
felelős a Hazai tartozásaiért. A Hazai Textil-
ipar p^dig elmaradt munkadíj As végkielégítés 
címén 148 ezer pengővel tartozik Kármán Vil-
mosnak, kötelesek tehát ezt az összeget neki 
megfizetni Az érdekes perben m^st tartott tár-
gyalást dr. Szobonya biró. A tárgyaláson meg-
jelentek a peres felek képviselői. A oiróság az 
alperes cegnek 15 nani haladékot adott arra. 

hogy válasziratát elkészítse. Csak ezután fog 
a biróság a kereset ügyében érdemi tárgyalást 
tartani. 

Az őszi parlament 
munkarendje 

Budapest, október 19. Almássy László, a 
képviselőház elnöke csütörtökön nyilatkozott 
a Ház munkarendjéről, illetve az őszi ülés-
szak megnyitó ülésérőL 

— Az elnöki előterjesztések után — mondot-
ta a házelnök —az illetékes miniszterek beter-
jesztik az eddig előkészített javaslatokat és 
jelentéseket. Igen gazdag anyag áll készen eb-
ben a tekintetben, ugy, hogy, a parlament 
munkásságát hosszabb időre igénybe veszi. A 
Ház érdemleges munkássága természetesen csak 
akkor kezdődhetik meg, amikor a bizottságok a 
hozzájuk juttatott javaslatokat és jelentéseket 
letárgvalták. A bizottságokra is nagy munka 
vár. A iavaslatokon és jelentéseken kívül ötven 
mentelmi ügy vár tárgyalásra. Valószínűleg 
a keddi ülésen nap;rendi vitára is sor kerül. 
Több képviselő sürgős interpellációra kért tő-
lem engedélyt, azonban kivétel nélkül elutasí-
tottam őket. 

K á l y h a é s t ü í h e l y 
k i á l l í t á s 

VARGA vasárullázban 
Szíves tanácsok gazdaságos tüzelésre. 
Az összes typusolc szal^zerti bemutatásai 
K á 1 1 a y A. (H i d) u e e a. 

Ujabb halasztást kérnek 
a jégkárosult gazdák a vető-
magkölcsön visszafizetésére 
(A Délmagyarország munkatársától.) A jég-

károsult szegedkörnyéki gazdák, két év-
vel ezelőtt negyven vagon vetőmag-
kölcsönt kaptak a földművelésügyi mi-
nisztériumtól. A kölcsönt tavaly októberben 
kellett volna viszafizetniük, de a rossz termésre 
való tekintettel 1 évi halasztást kaptak. A köl-
csön törlesztése most, október végén lenne ese-
dékes és a vetőmagokért métermázsánkint 15 
pengőt kellene fizetniük. 

A jégkáros gazdák azonban most sincsenek" 
abban a helyzetben, hogy a vetőmagkölcsönt 
visszafizethessék. Küldöttségileg kérték fel dr. 
S o m o g y i Szilveszter polgármestert, hogy 
kérjen haladékot számukra a főldmivelésügyi 
minisztertől és engedélyt, hogy a kölcsönt ne 
pénzben, hanem természetben fizethessék 
vissza. 

A polgármeser a gazdák kívánsága értelmé-' 
ben sürgős felterjesztést intéz K á l l a y mi-
niszterhez, mert október 21-ével már esedékes 
lenne a vetőmag-kölcsön. 

Márciusban intézik el 
a I?adiköfcs6n-segélyekért 

beadott kérelmeket 
Budapest, október 19. A belügyminisztérium 

hadikölcsön-osztálya október elsején kezdte 
meg az idei segélyezésért beadott kérvények el-
intézését. Eddig 5—6 ezer kérvény sorsáról 
döntöttek és az összes kérvények elintézése 
március végére várható. A gazdasági helyzet 
romlása következtében ijesztően megszaporo-
dott a kérvényezők száma. Segélyben azonban 
mintegy 32—35 ezer hadikölcsöntulajdonos fog 
részesülni. A segélyezésre az idén is $ millió 
200 ezer pengőt fordítanak. Az idén enyhitet-
ték a segelyezés feltételeit. Most léptették élet-
be azt a szabályt, hogy már azoknak a hadiköl-
csöntulajdonosolcnak is utalnak ki segélyt, 
akinek ezer korona, illetőleg ezren felüli cím-
letű hadikölcsönük van, de természetein csak 
akkor, ha feltétlenül rá vannak szo utva ai 
segélyre. A segélyek összege 10—900 pea^ö kö-
zött váltakozik, aszerint, hogy a kérvényezőnek 
mekkora értékű cimlete van. 

Féldeci sósavval mérgezte 
meg magát egy életunt lakatos 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön reggel az öthalom-ucca 39. szám 
alatti házban öngyilkosságot kísérelt meg Hor-
nok István 35 esztendős lakatos. Hornok va-
lamilyen uton-módon sósavra tett szert és ab-
ból körülbelül féldeciliternyi mennyiséget meg-
ivott. A maró folyadék teljesen összeégette szá-
ját, torkát, belső részeit, ugy, hogy eszméletle-
nül rogyott össze. Igy találtak rá nemsokknl 
később a hozzátartozók akik azután kihívták 
hozzá a mentőket. Hornok Istvánt a mentők 
beszállították a közkórházba, ahol megálla-
pították, hogy állapota rendkívül súlyos, élet-
veszélyes. A lakatos a kórházban sem tért ma-
gához, kihallgatni nem lehetett. Búcsúlevelet 
nem bagyott hátra és igy nem ludják egyelő-
re, hogy miért akart megválni az élettől. 

Ma Játszik 

S z é c h e n y i M o z i 
Az Ufa nagysikerű újdonsága: 

Ámor pórázon 
_ Egy okos foxi vig története. Főszereplők: 

I íagűa Schneider, Ida Wiisl és Wolf Mac i i 
— Reflv 


