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gánfél nem engedné ezt meg, Kogy cégveze-
tői és disponensei a maguk legjobb tudásé ás 
legbecsületesebb igyekvése szerint azt te-
gyék egymástól sokszor függetlenül, amit leg-
jobbnak tartanak, a magánfél tudja azt, amit a 
város nem tud, bogy néha egy rosszul meg-
fogalmazott levél, néha egy rosszul elköny-
velt tétel elég ahhoz, hogy százezrekre meni 
olyan kötelezettségeket állapítsanak meg vele 
szemben, amely kötelezettségektől okosan 
megszervezett körültekintéssel mentesíteni 
tudta volna magát. 

Az a kérdés, amit a Pesti Magyar Kereske-

delmi Bankkal szemben fennálló dollártarto-
zás élesített ki, nem közigazgatási, hanem 
pénzügyi, gazdasági és jogi probléma. A vá-
ros ebb en a vonatkozásban nem h a t ó s á g , 
hanem egész egyszerű a d ó s. Ne azzal a fő-
lénnyel és könnyedséggel intézzék hát ezt az 
ügyet, ami a hatóságot a rábízott ügy fölé 
emeli, mert erre a könnyedségre — katasz-
trofálisan rá lehet fizetni és a város polgár-
sága fog maid ráfizetni, pedig a város pol-
ársága igazán ártatlan a fölényben és ártat-
an a könnyedségben. E 

A magyar pénzügyi helyzet 
a Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt 
Genf, január 9. A Nemzetek Szövetsége állan-

dó pénzügyi bizottsága hétfőn ült össze, hogy a 
január 15-re összehívott tanácsülésre elkészítse 
Magyarország, Ausztria és Bulgária pénzügyi 
helyzetéről szóló jelentést 

A tegnapi ülésen tért rá a bizottság Magyar-
ország nénzügvi helyzetének megvizsgálására. 
Meghallgatta T v l e r n e k , a Népszövetség ma-
gyarországi meghízottjának jelentését. 

I m r é d y Béla pénzügyminiszter egyórás 
beszédben ismertette Magyarország pénzügyi 
helyzetét, majd a bizottság egyes tagjai intéztek 
hozzá kérdéseket, amelyekre részletes választ 
adott 

A kedd délutáni ülésről a következő hivatalos 
közleményt adták ki: 

— A Nemzetek Szövetsége állandó bizottsága 

Ulynarsky (Lengyelország) elnöklésével, mint 
rendesen ezalkalommal is vizsgálat tárgyává 
tette, képviselőjének, Tylernek jelentése alap-
ján Magyarországnak az 1933 harmadik és ne-
gyedik negyedére vonatkozó pénzügyi helyze-
tét. Ezenkívül e tárgyból szóbeli magyaráza-
tokkal szolgált Tyler Royal és Bruce, a Nem-
zeti Bank tanácsadója. A magyar kormányt 
Imrédy Béla pénzügyminiszter, a Magyar Nem-
zeti Bankot Baranyai Lipót igazgató képviselte. 
A bizottság elvben megállapította azokat az 
észrevételeket, amelyekre a tanács elé terjesz-
tendő jelentését alapítani fogja. A jelentést a 
legközelebbi napok valamelyikén szövegezik 
meg. A magyar pénzügyi helyzet tárgyalását 
minden valószínűség szerint szerdán is folytat-
ják. 

Ftísibombák Bécsben 
l/fabb doroqkeresxtes terror akciók a belvárosban — A kor-
mány végső öarcot indít a nácik tel fes letörésére — Államosítják 

a Heimwe§r-alakulatokat 

okoztak, csak hatalmas füstfelleget hagytak 
maguk után. A rendőrség azonnal nagy ké-
szültséggel vonult ki és megindította a nyomo-
zást. 

{Budapesti tudósitónk' telefon jelentése.) Bécs-
ből jelentik: A bécsi lapok szerint megkezdő-
dött a végső harc a nemzeti szocializmus ellen. 
A kormány hétfőesti kiáltványát az egész sajtó 
ugy fogja fel, hogy a kormány most már végre-
hajtó hatalmának minden esszközét igénybe 
veszi 

* nemzeti szocialista mozgalom tel-
jes letörésére. 

Jövőben minden esetben, amikor horogke-
resztes részről terrort alkalmaznak, nemcsak a 
¡közvetlen bűnösöket vonják felelősségre, hanem 
az illetékes vezéreket is, főleg pedig a szellemi 
vezérkar tagjait Végleg lehetetlenné teszik a 
nemzetoi szocialista sajtópropagandát 

Átszervezik a büntetőbíráskodást, 

mivel lehetetlenné akarják tenni, hogy egyes 
büntetőbíróságok feltűnően enyhe Ítéletet hoz-
zanak a nemzeti szocialista bünperekben. A se-
gédrendőrség kereteinek kiegészítése ügyében 
kiadott kormányrendelet a lapok szerint a 
Heimwehr önvédelmi alakulatainak államosí-
tását célozza. 

Érdekes, hogy éppen aznap, amikor a kor-
mány ilyen erélyes lépésekre szánta el magát, 

az esti órákban Bécsben bombák 
robbantak. 

Este 8 órakor egymásután három füstbomba 
robbant a Burgnngen és ugvanebben az időben 
egy téren is hatalmas detonációval felrobbant 
egy hasonló szerkezetű füstbomba. Mivel mind 
a négy bombarobbanás a belváros legforgalma-
sabb pontjain történt a lakosság körében 

nagy izgalom támadt. 

X járókelők pánikszerűen menekültek, sebesü-
lés nem történt. A robbanások anyagi kárt nem 

3 ¿8 fél karátos brflliáns f f lgqő, brili-
áns füarjffk és gyOrük, arany karérák 
és férfiórák olcsó áron. Tánc és mfl-
vészlemezek ó r i á s i v á l a s z t é k b a n . 

Tóth órásnál K«l«s»y um a T. 

11 ezer penqovel csökkentik 
az Ipartestület költségvetését 

amely 
zárszámadást és a költségelőirányzatot tár-
gyalja. A múlt évi költségvetés végösszege 
56.646 pengő volt, amelyből párszáz pengő 
megtakarítást sikerült elemi. Érre az éwe az 
ipartestület csupán 45.000 pengőt irányoz elő; 
tizenegyezer pengővel azért kellett redukálni 
a költségvetést, mivel a bevételek előrelátha-
tólag ilyen arányban fognak csökkenni. A szer-t 
dai elóliárósági" értekezlet foglalkozik a ren-> 
des évi közgyűlés előkészítésével is, amelyet 
február elsó felében szándékozik megtartani 
az ipartestület 

A testületben nagyobbszabásu átcsoportosí-
tások lesznek a szákosztályok között Az a 
terv — amiről már beszámolt a Délmagyar-
ország —, hogy az ötvennél kisebb taglétszá-
mú szakosztályt összevonják. A magyarszabók 
szakosztályát a ruházati iparosok szakosztá-
lyába akarják beolvasztani. Ez ellen a ma-

yarsznbók tiltakoznak és elhatározták, hogy-
a a 39 tagból álló szakosztályukat- ném 

hagyják meg továbbra is, akkor kivonulnak 
az ipartestületből és önálló szakosztályi életet 
fognak élni. Előrelátható, hogv a többi kisebb 
szakosztályok is ellenállást fognak kifejteni 
a beolvasztással szemben. 

Az adókedvezmények 
Budapest, január 9. A hivatalos lap szerdai 

száma közli a pénzügyminiszternek a közadó-
hátralékok fizetésére adandó kedvezmények 
tárgyában kiadott rendeletre vonatkozó végre-
hajtási utasítását. A végrehajtási utasítás sze-
rint a hivatalból fizetési kedvezményben része-
sülő adózókat tehát azokat, akiknél az 1933 
évi helyesbített előírás összege a 250 pengőt 
meg nem haladja, a városi adóhivatalok január 
végéig kimutatásba foglalni és az engedélyezett 
fizetési kedvezményekről nekik értesítést kül-
deni kötelesek. Amennyiben valamely adózó 
nincs tisztában azzal, hóey a kormányrendelet-
ben biztosított fizetési kedvezményben hiva-
talból részesül-e, felvilágosításért forduljon az 
illetékes városi adóhivatalhoz. 

Azok az adózók, akiknek az 1933 évi helves-
bitett előírás összege a 250 j>engőt meghaladja 
és a rendelet szerint engedélyezhető fizetési 
kedvezményre igényt tartanak, ilyen irányú 
kérvényüket január 31-ig kötelesek a városi 
adóhivatalnál benyújtani. A rendelet figyel-
mezteti az adózókat, hogv a fizetési kedvezmé-
nyek engedélyezéséről szóló értesítések kiadá-
sának elhúzódása, az esedékes részletek befize-
tésének elhalasztására indokul nem szolgálhat-
nak. 

ffl f ö rvé i ivszék fe l les ü t ése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

zegedi törvényszék kedden délelőtt évnyitó 
teljes ülést tartott. Az ülésen megjelentek a 
birák, fogalmazók, gyakornokok teljes szára-
i m 1. Dr. Paraszkay Gyula törvényszéki el-
nök beszédében üdvözölte a megjelenteket, 
majd rövid visszapillantást vetett az elmúlt 
esztendőre s vázolta azokat a változásokat, 
melyek a szegedi törvényszék területén az 
elmiilt év alatt történtek! Több adminisz-
trációs ügy letárgyalása után a teljes ülés 
birái és közjegyzői fegyelmi választmányi ta-
gokat választott. Az ülés dr. Paraszkay Gyu-
la záróbeszédjével fél «gy órakor ért vég«L 

1500 gyorssegély-utalványt 
hamisítottak a népjóléti panama 

tettesei 
Befejezték a vizsgálatot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
ros népjóléti hivata'ában leleplezett szegény-
panama ügyében a vizsgálat befejeződött Schil-
ler Béla és három társa ellen. A hatóságok 
előtt most már tisztán áll az egész ügy és rö-
videsen elkészül a gyanúsítottak ellen a vád-1 

irat. A négy gyanúsított 1531 gyorssegély-
utalványt hamisított és ezekre közel Í5 ezer 
pengőt vett fel. Az utalványokra két aláírást 
hamisítottak: vitéz Szabó Géza tanácsnokéi és 
azalatt, míg szabadságon volt dr. Vicsay Emil 
tb. tiszti ügyészét. A hamisítók rendkívül óva-
tosan dolgoztak és éppen ez okozta vesztüket. 
Tudták, hogy dr. Vicsay az aláírásokhoz töltő-
tollat használ, ők is töltőtollat és különleges 
szinü tintával hamisították az aláírást Később 
azonban dr. Vicsay a nagymennyiségű utal-« 
ványt hivatalos tollal irta alá. Készítettek: 

hamis bélyegzőt is, ez azonban tökéletesre 
sikerült. A szabályos bélyegző hibás volt és 
igy könnyű volt a hamisításokat kideríteni. 

Tóth altiszt védőjéül dr. Singer Istvánt ren-
delték ki. Dr. Singer azonban lemondott a vé-
delemről érdekes indokolással. A védői szerei 
pet a városatyai minőségével összeférhetetlen-
nek találja, ezért nem vállalhadja Tóth érde-
keinek képviselését 

A középiskolai reform 
(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Hó-

m a n Balint kultuszminiszter elkészítette a 
középiskolai reformra vonatkozó törvényterve-
zetet. A középiskolák alsó négy osztályát egysé-
gesíteni kívánja és a tervezet értelmében a kö-
zépiskolák csak az ötödik osztálytól tagozódná-
nak gimnáziumra, reáfra, illetve reálgimná-
ziumra. A törvénytervezet szövegét most fog-
ják kézbesíteni hozzászólás végett és csak ez-
után kerül a javaslat a parlament elé. 

özv. Schwimmer L. Adolfné sz. Steiner 
Ella, leánya Erzsike térj. Bárdos Ignác-
né, unokája Bárdos Éviké fájdalomtól po-
rig sújtva tudatják, hogy a legjobb, leg-
önfeláldozóbb, leggyöngédebb férj, apa és 
nagyapa 

Schwimmer L . Adolf 
fakereskedft 

nincs többé. Temetése i. hó 10-én délután 
3 órakor lesz a zsidó temető cinterméből. 

Soha el nem niuló szeretetünk kisérjen 
utolsó utadon. 

Gyászolják még anyósa, testvem, só-
gorai, sógornői. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 
.-y. •. ¿v . ¿tv 


