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A védett birtokok adókezelése 
Budapest, január 4. A Budapesti Közlöny 

pénteki száma közli a védett Birtokok tulajdo-

nosait terhelő, a gazdavédelmi rendelet értel-

mében tiz év alatt kamatmentesen fizetendő 

együttesen kezelt közadó nyilvántartására és 

beszedésére vonatkozó eljárási szabályt A ren-

delet szerint ezeket az adóhátralékokat az adó-

zó rendes adófőkőnyvi számlán apadásba hoz-

zák és külön főkönyvbe vezetik át ugy, hogy 

a védett birtok tulajdonosának az 1934. évtől 

kezdve két főkönyvi számlája és két adóive lesz, 

az egyik a folyó adóra, a másik pedig az 1933 

év végén fennállott hátralékra. 

n polgármester körlevele 
az Idegen nevii 

városi alkalmazottakhoz 
(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-

ügyminiszter névmagyarositási rendelete alap-
jan — mint ismeretes — a szegedi városházán 
is megindult a mozgalom az idegen nevü vá-
rosi alkalmazottak nevének megmagyarositása 
érdekében. A polgármester utasítására kimu-
tatást készítettek azokról a tisztviselőkről, 
akiknek nincs magyar nevük. A névelemzés 
meglehetősen hosszadalmas müvelet volt, 
igénybevették a szakértő egyetemi tanárok ta-
nácsát is hozzá, végül összeállították a pontos 
kimutatást, amely szerint a városnak 172 olyan 
tisztviselője és alkalmazottja van, akinek íde-
genhangzásu a családi neve. A polgármester 
most körlevelet intéz ezekhez a városi tisztvi-
selőkhöz és igy kéri fel őket nevük megmagya-
rositására. 

A polgármester körlevele — amelyet dr. vitéz 
S z a b ó Géza tanácsnok szövegezett meg — a 
következő: 

— Hazánk területi integritása visszaállításáért 
kifejtett sikeres propagandánk, a külföldnek igaz-
ságunkról való meggyőződése abba a fejlődési 
fokba jutott, amelyben mozgalmunkat hazánk na-
gyobb részét megszállva tartó ellenségeink a leg-
komolyabb figyelembe részesítik és amikor elért 
eredményeinket erőteljes ellenpropagandával nem-
csak kisebbíteni, hanem lehetőleg diszkreditálni 
igyekeznek. 

— Rosszindulatú ellenfeleink kezében a szem-
benálló magyarok idegenhangzásu neve kétségte-
lenül igen hatásos fegyver amit ellenünk fordítanak. 
Mi magyarok jól tudjuk, hogy az ősrégi eredetű nép-
mozgalmi folyamatnak örökségeként visel idegen 
nevet sokezer olyan magyar, aki nemcsak nyelvé-
ben és vérében, hanem lélekben is egyenlő értékű 
tagja a nemzetnek. A múltban a nemzet az idegen 
neveknek kárát nem látta. Itthon komoly hazafi-
aknak ma sem jut eszébe, hogy idegennyelvü hon-
fitársaik magyarságát nevük hangzása után ítél-
jék meg. A közelmúltnak világot felforgató és ha-
zánkat megsemmisítő eseményei azonban a nem-
zetet példátlan küzdelemre kényszeritik. Ebben a 
küzdelemben, melyben a nemzetnek minden tagja 
részt vesz és amely a többi nemzetek meggyőzé-
séért folyik, nem közömbös az, hogy a nemzet 
igazságáért küzdfi magyarok neve magyar-e vagy 
idegen. Ki kell tehát vennünk még ezt a fegyvert 
is ellenségeink kezéből? Ne állithassa többé senki, 
hogy még a magyar közigazgatás tisztviselőinek 
nagyrésze sem magyar. 

— Mivel tehát az ország mai helyzetében ekkora 
érdek« fűződik az államnak ahhoz, hogy polgárai 
és elsősorban tisztviselői magvar nevet viseljenek, 
ennélfogva ugy érzem, hogy állam és város jogo-
san íb várja el minden nem magyar nevet viselő 
tisztviselőjétől, hogy megértse ezt a fontos nem-
zeti érdeket és igyekezzék azzal, az áldozatot iga-
zán nem igénylő elhatározással, hogy mielőbb ma-
gyar revet vesz fel, megkönnyíteni a nehéz reví-
ziós munkát és ezzel a magyar remények teljese-
dését. 

— Ezt a felfogást egyébként nemcsak vallja, Sa-
flem teljes határozottsággal kifejezésre ís juttatja 
egyrészt magának a belügyminiszter urnák a le-
irata, másrészt a város törvényhatósági bizottsága 
közgyűlésének határozata is. Amikor ezt a kíván-
ságot szíves tudomására hozom, meg vagyok győ-
ződve, hogy a váró« minden idegen nevet viselő 
tisztviselője önmagától is belátja, hogy a nemzet 
és város ögvét előbbre vinni elsősorban azoknak 
a kötelességük, akiket ezen nehéz időkben a város 
jközönsése tart tl. 

II városnak ismét uj 
kéményseprő-szabályrendeletet kell készíteni 
A belügyminiszter leirata szerint 14 kerületre kell felosztani 

belterületét 
a város 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ké-
ményseprőkerületek u j megállapítása körül, 
mint emlékezetes, nagy harc robbant ki az 
egyik törvényhatósági közgyűlésen. A korábban 
elkészített u j kéményseprőszabályrendeletet 
ugyanis a belügyminiszter nem hagyta jóvá, 
ujabb módosításra utasította a város hatóságát 
azzal, hogy egy-egy kéményseprőkerületben a 
kémények száma nem lehet több háromezernél. 
A közgyűlés elé terjesztett javaslat sem felelt 
meg teljesen ennek a követelménynek, de a 
többség még ezt a javaslatot sem fogadta el, 
hanem ugy határozott, hogy a kerületek szá-
mát kilencre emeli fel, tehát csak eggyel sza-
porít ja. A kéményseprőmesterek erőteljes agi-
tációt indítottak és meggyőzték a közgyűlési ta-
gok többségét arról, hogy a kerületek további 
szaporítása exisztenciális veszedelmet jelentene 
számukra, mert a kisebb területek nem biz-
tosítanák megélhetésüket. 

A módosított szabályrendeletet, mivel az nem 

felelt meg a miniszter rendelkezésének, ugyan-
csak felterjesztették jóváhagyás végett a bel-
ügyminiszterhez, akinek a válasza most érke-
zett meg. A belügyminiszter a kereskedelmi 
miniszter véleménye alapján nem hagyta jóvá 
ezt a szabályrendeletet sem, hanem utasit ja a 
város hatóságát, hogy két hónapon belül ter-
jesszen u j javaslatot a közgyűlés elé. Készítse 
el a kémény seprőkei ületek uj beosztásának ter-
vezetét ugy azonban, hogy égy-egy kerületben 
négyezernél több kémény semmiesetre se le-
gyen. így Szeged város belterületét tizennégy 
kerületre kell felosztani A belügyminiszter 
megítélése szerint ezek a jelenleginél lényege-
sen kisebb kerületek is biztosítják egy-egy ké-
ményseprő-család és két-két kéményseprosegéd 
megélhetését. 

A polgármester Szabó Géza tanácsnokot bíz-
ta meg az u j javaslat elkészítésével. A javas-
lat valószínűleg a januári közgyűlés napirend-
jére kerül. 

VAN POROSZ SZEN 
B A C H N Á L Sít. btv&a-Mr. Nem kormos, angtelaa. Kísérelje meg: kisebb mennyiségben. 
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A Szegedi Meteorologlai Obszervatórium Je-
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása — 0.4 
C, a legalacsonyabb —2.8 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.9 
mm, este 764.3 mm. A levegő páratartalma reggel 
96, délben 99 százalék. A szél iránya délkeled, il-
letve északnyugati, erőssége 3—1. A hóréteg vas-
tagsága 8 cm. A talaj 10 cm-lg fagyott. A lehullott 
csapadék mennyisége 7.8 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Nyugatra forduló légáramlás, havazás fő-
ként az ország keleti részén, lényegtelen hő vál-
tozással. 

— A talarozási kölcsön. Budapestről jelen-
tik. Az 1934 évre tervbe vett tatarozási munká-
latokra igényelhető kölcsön feltételeit és a kér-
vényezés módját hirdetményben tették közzé. 
A hirdetmény megemlíti, hogy a tatarozási hi-
telkeretet 15 millió pengőre emelték fel. A hi-
teligénvlési kérelmeket legkésőbb január 30-ig 
kel l a hitelnyújtásban résztvevő pénzintézetek-
nél beszerezhető hiteligénylési lapon előterjesz-
teni az illetékes államépitészeti nivatalnál. 

«— Csütörtökön egvórát késett a budapest-
szegedi autóbusz. A budapest-szegedi autóbusz 
csütörtökön 10 óra 45 perc helyett háromne-
gyed 12 órakor érkezett meg Szegedre. Az egy-
órai késést nem a rossz ut, nanem egy karam-
bol okozta. A nagy körösi vasúti sorompó előtt 
felborult egy szekér, amelyen bőröket szállí-
tottak. A borok szétszóródtak az úttesten és 
megakasztották a közlekedést. Egy sereg autó 
gyűlt össze a sorompó előtt közben a Mavart 
aiitóbusz is megérkezett és várakoznia kellett, 
amig az utat szabaddá tették. Ez okozta ez egy-
órás késést. Az autóbusz különben menetrend-
szerűen haladt a kissé behavazott országúton 
és ha nagyobb havazás nem lesz, akkor az 
autóbuszközlekedést megszakítás nélkül fenn-
tartják. A multheti késesek után zavartalanul 
közlekedik most már a szeged-ba jai autó-
busz is. 

— Görögkeleti karácsony. Vasárnap kezdő-
dik a görögkeleti karácsony. Az ünnepi isten-
tiszteletek sirrendje a következő: 6-án, d. u. 4 
órakor ünnepi vecsernye; 7-én, karácsony első 
napján délelőtt 10 órakor szent liturgia, dél-
után 4 órakor vecsernye; 9-én, Szent István 
vértanú napján délelőtt fél 11 órakor szent li-
turgia; 14-en. ú jesztendő nap ián délelőtt fél 11 
órakor szent liturgia; 18-án, Keresztnap, reggel 
8 órakor vizszentelés. utána házak szentelése; 
19-én Vízkeresztkor, délelőtt 10 órakor szent li-
turgia vizszentelés »el, délután 4 órakor vecser-
nye; 20-án Ker. Szent János napján reggel 8 
órakor jjitraaya, 

— Elfogtak egy kerékpártolvajt 'A rendőrség 
elfogta L í p t á K Péter napszámost «ki több-
rendbeli kerékpárlopást követett el. Lakásán 
több kerékpáralkatrészt: d inamót hajtókart, 
láncot, nyerget, külső gummit, csomagtartót ta-
láltak. Akitől ilyeneket elloptak, az pénteken 
reggel jelentkezzék a detektiveknél. 

— Frontharcosok táncestélye. A Frontharcos 
Szövetség főcsoportja ma este 9 órakor az ipartes-
tület székházában műsoros tánce6télyt rendez. X 
műsor keretében fellépnek Jurik Ica, Balogh Klári, 
Hadnagy Mária, Erdélyi Méry, Deréky János, Már^ 
kus Lajos, Kőrössy Zoltán, Cselle Lajos, Beck Mik-
lós, Rónai Imre, játszik a honvédzenekar. Zene. 
ének, tánc és tréfák. Műsor után tánc reggelig. 

x Áldott állapotban levő nők <g ifjú anyák a ter-. 
mészetes ^Ferenc József" keserűvíz használata ál-
tal rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. 

— Kulturest az alsóvárosi kultúrházban. Pénte-
ken este fél 8 órakor a Katolikus Legényegy-
let kulturestet rendez a kultúrházban, amelyre 
mindenkit szeretettel hiv a rendezőség. Belé-
pődíj nincs. 

Egyetemi tanácskozás 
a kultuszminiszternél 

Budapest január 4. A kultuszminisztérium-
ban csütörtökön délelőtt H ó m a n n Bálint val-
lás- és közoktatásügyi miniszter elnökletével 
tanácskozás kezdődött az egyetemek és főisko-
lák rektorainak, dékánjainak, valamint ifjú-
sági egyesületeinek tanárelnökei részvételével. 
A tanácskozáson a tanév második felének meg-
kezdésére és az egyetemek rendjének fenntar-
tására vonatkozó intézkedésekről volt szó. 

A megbeszélések után H ó m a n Bálint kul-
tuszminiszter a következőket mondotta: 

— Az egyetemi félévi beiratkozások kérdését 
beszéltük meg és foglalkoztunk az ifjúság szo-
ciális és gazdasági problémáival is. Jelenleg 
rend van mindenütt, — remél jük, hogy rend is 
marad. A műegyetemi karácsonyi s?un> • 
teken lejár, a jövő héten megnyílnak a többi 
főiskolák is. 

Repülőszerencsétlenség 
két halottal 

Berlin, január 4. A braunschweigi német 
utasforgalmi repülőiskola egyik repülőgépe csü-
törtökön leszállás közben beleütközött a légi 
kikötő melletti szikratávíró állomás árbocába 
és lezuhant. S c h r ö d e r repülőgépvezető és 
J i o h a d o r í müv«MLŐ mttgiUU. 


