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Csak decemberben 
kezdődnek meg az fnségmunkák 

Az inségjárulék kivetése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Bu-
dapesti Közlöny legutóbbi számában megje-
lent a belügyminiszter rendelete az 1934—35. 
évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fe-
dezésére szolgáló inségjárulék kivetéséről. A 
belügyminiszter rendeletében erre a szezonra 
is egyszeri inségjárulék kivetését rendelte el, 
még pedig ismét a jövedelem-, a társulati-, a 
tantiem-adó és az általános kereseti adó után. 
A rendelet szerint inségjárulék cimén a jöve-
delem-, társulati- és tantiem-adó husz szá-
zalékát, a kereseti adó kivetésénél számítás-
ba vett adóalapnak pedig a két százalékát 
kell inségjárulék cimén befizetni. Az adó há-
rom részletben fizetendő. Az első részlet de-
cember 15-én, a második január 15-én, a har-
madik pedig február 15-én válik esedékessé. 
Aki a részleteket terminusra befizeti, azt sem-
miféle kamat nem terheli, de a határidők el-

mulasztása esetén késedelmi kamat fizetendő 
Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy az inség-

járulék a szegedi inségalap számára körülbelül 
160.000 pengő bevételt jelent, tehát pontosan 
annyit, amennyire az idei szükségmunkák 
programjának összeállítása alkalmával számí-
tott a város-

Itt említjük meg, hogy november 15-én 
még nem kezdődnek meg Szegeden a szük-
ségmunkák, sem a szellemiek, sem a fizikaiak, 
mert a város számára biztosított államsegély 
első részlete még nem érkezett meg és a város-
nak ezidőszerint egyetlen fillérje sincs a szük-
ségmunkák költségeinek fedezésére. Valószí-

nűnek látszik, hogy a szükségmunkákat csak 
december elseje körül indítják meg Szegeden, 
addig kisürgetik valahogy az államsegély el-
ső részletét. 

A tanító nemzetgyalázás! pere 
egy tót dal körül 

Egyhónapi foqhózra és egyévi hivatalvesztésre Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
Bedí ítélőtábla szerdán tárgvalta H u r s á n 
János csabai ágostai evangélikus vallású ele-
mi iskolai tanító bűnügyét. Hursánt Csabán 
erősen tót érzelműnek ismerték és emiatt ke-
rült összeütközésbe a törvénnyel is. A tanitó 
ellen az ügyészség a magvar állam és nem-
»et megbecsülése elleni vétség cimén emelt 
vádat. A mult évben Hursán többedmagával 
egvütt iddogált az egvik kocsmában, ahol egy 
külföldi harmonikamüvész produkálta magát-
A harmonikás azzal dicsekedett, hogv min-
denféle nótát eljátszik, próbálják ki. Hursán 
ekkor egy tót dalt rendelt, de a társaságában 
lévő T b o m á n Vincéné tiltakozott az ellen, 
hogy tót nótát játszanak és egv magvar dalt 
kezdett. Emiatt szóváltás keletkezett, majd 

Hursán ismét a tót dalt követelte és énekelni 
is kezdett — tótul. Thománné azt mondotta 
ekkor, hogy nem vagvunk Csehszlovákiában, 
mire Hursán azt felelte: „Itt is Csehország 
lesz!. . ." 

A törvényszék előtt megtartott főtárgyalá-
son Hursán tagadta az inkriminált kifejezés 
megtételét és azt vallotta, hogy csak a zenészt 
akarta megszégveniteni, amikor egy kis tót 
dalt rendelt. A tanuk azonban a tanitó ellen 
vallottak, akit azután a tőrvényszék 1 hónapi 
fogházra és egy esztendei hivatalvesztésre és 
politikai jogvesztésre itélt. Az ítélőtábla a szer-
dai tárgvaíás után az elsőfokú ítéletet indo-
kainál fogva helvbenhagyta. Az ügv a kúria 
elé kerül végső fokon. 

A tiszai kereskedelmi lorgaloir fejlesztése 
(A Délmagvarország munkatársától.) A 

Délmagyarország az elmúlt hetei? folvamán 
több ízben foglalkozott a kereskedelmi minisz-
ternek azzal az akcióiával, amelv a horribili-
sen magas átrakodás! költségek apasztása ré-
vén igyekezik a Tisza hajózási forgalmát fej-
leszteni. Közieménveinkben részletesen beszá-
moltunk a különböző tervekről, amelvek eb-
ben az iránvban felmerültek. Ismertettük a 
tényleges helyzetet. melv «zerint ma az átra-
kás a tiszai szabad rakodón, ahová a közúti 
vasút vágánva vezet, métermázsánkint 18—20 
Wlérbe. az Országos raktárházak telepén pe-
dig még ?—3 fillérrel többe kerül, míg vannak 
dnnaí kikötők, abol ugyanezt a müveletet 7— 
10 fillérért bonvolítiák le. 

E szempont által indíttatva, a miniszter még 
in linóban felszólította Szeged városát, hogv a 
maga részéről ic foglalkozik azokkal a kér-
ttésel.-l-M. amMvek aT átrakó forgalom olcsób-
bá tp'ol^re alkalmasak. Legelsőrangu érdeke ez 
Szeged városának, mert ígv a gabonaforgalom 
lényeges emelkedésére lehet számítani és fő-

leg déli Pestmegye, Békés, Csanád és Csongrád 
vármegvék gahonaszállitásának ielentős ré-
szét Szegedre lehet terelni. Felhivta ez alka-
lommal a miniszter a polgármester figyelmét, 
hogv a szabad rakodó kövezetvámjának elen-
gedése, amit a város már régebben kilátásba 
helyezett, egyik eszköze volna a költségek 
apasztásának és a kikötői forgalom emelésé-
nek 

Mint ismeretes, ezekkel a _ tárgvalSsokk'al 
egvideiüleg a Baek-mnlom beielentette a vá-
rosnak. hogv üzemét átrakó teleppé alakította 
át, amelv az átrakást 14 fillérért eszközli. Hi-
vatkozással arra, hogv az Országos Raktárhá-
zaknak megvan a kövezetvámmentessége, a 
közúti vaspályánál pedig a kövezetvámmen-
tesség megadására a miniszter is sulvt helyez, 
az effvenlő elbánás elve alanián a Back-nmlom 
Is kérte a kövezetvámmentesség megadását, 
hogy ennek" engedélyezésével az átrakási költ-
ségeket még erőcebben apaszthassa. Különösen 
rámutatott a Rack-malom, hogv kérése annál 
méltánvlandóbh, mert szállításai a malomba 

Oszl és (€11 rtieumokurák 
Szí. Gellért Guóg«ifir<16 és Szállóban 

B U D A P E S T E N 
\ 

A «állóban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 pengi. 
A gyógytényezők árából a s z á l l ó l a k ó i n a k jelentős á r e n g e d m é n y . 

FdTOAgoaitást készséggel szolgál az igazgatóság- Budapest XI. Kelenhegyi ul 4. szám. 

iparvágányon történnek és tulajdonképen kö-
vezetet nem érintenek. 

Most érdekes fordulat történt az ügyben. 'A! 
kereskedelmi miniszter, miután három hóna-i 
pon át nem kapott értesítést a város határoza-
táról, felszólítást intézett a polgármesterhez^ 
hogy a városi kövezetvámnak a szabad kikötő 
területén való eltörlése ügyében állást foglal-
jon és a történt intézkedésekről haladéktalanul 
jelentést tegyen. 

A város köztudomásúlag ezeknek a forgal-
mi, átrakási és kövezetvám-kérdések tárgvalá-' 
sára és előkészítésére egy szükebbkörü bizott-i 
ságot küldött ki és e bizottság elé utalta a hi-
vatalból letárgyalandó ügyeket és az átrakás 
megiavitása ügvében benyújtott különböző 
kérelmeket. A bizottság eddig még nem kezdte 
meg működését. Értesülésünk szerint P á 1 f y 
József polgármester a miniszter leirata alapján 
a bizottságot a legközelebbi nanok folvamán 
összehivia, hogy a város gazdasági életére 
rendkívüli fontosraggal birő egész kérdéskom-
plexum teljesen előkészítve a legközelebbi köz-
gyűlés elé terjeszthető legven. 

Meprenditö gyásszal 
kisérték el utolsó útjára 

a tragikus véalí 
dr. Spitzer Pált 

(A Délmagyarország munkatársdtbl.) '.'Ki 
tud'jc. megmondani, miért omlik össze hirtelen 
egy fiatal élet, amikor szeretet körül és 
boldog-..?" — mondotta a végtisztességet 
megadó pap dr- Spitzer Pál szerda délutáni 
temetésén. A tiragikusvégü fiatalember temeté-
sén száz ós száz főnyi tömeg jelent meg- Al 
zsidó temető cinterme zsúfolásig megtelt mán 
jóval három óra előtt, amikorra a temetés kJ 
volt tűzve- Három órakor érkeztek meg i két-1 

ségbeesett hozzátartozók- A cinterem megtelt 
sírással, gyásszal, fájdalommal. 

A ravatalra helyezett koporsón ott vodt a fia-
tal özvegy vörös rózsákból font koszorúja, ez-
zel a felírással: „Vigasztalhatatlan Pirikéd". 
Egy másik koszorú — fehér krizantémokból — 
ezt a felírást viselte: ••Anyuska és Apuska". 
A sűrűn lefátyolozott fiatal özvegy lépett elő-
ször a koporsóhoz, fivérei karján- Megrendítő 
volt. amikor a igyáiszbaboralt ¡szülők lépték 
be- A szerencsétlen anya, aki egyetlen gyerme-
két vesztette el, sziivettépően zokogrott- A-g 
édesapja kezeit tördelte, a fiatal asszonyon a 
szartartás megkezdésekor sirógöros vett eirőt. 
Olyan megrendítő, megrázó volt ez a temetés, 
hogy mindenki együtt sírt a gyászoló V>zzáJ 

tartozókkal-

Az énekkar gyászéneke után dr- Frenket 
Jenő rabbi mondott búcsúbeszédet» „összes 
omlott egy élet — mondotta — ki fürkészheti 
ki a Mindenható akaratát?" Azzal fejezte be 
beszédét, iogy megnyugodva kefl fogadni az 
Isteni rendeltetést. 

Amikor a rabbi befejezte besziédét es ísui ét 
felhangzott a gyászkórus, újra fájdalmas zo-
kogással telt meg a oi literem- A koporsó ez-
után megindult a frissen ásott sír felé- Borús» 
őszi délutáni hangulat terült el a íemiető felett-

A simái ujabb megrázó" leiemet ék ját? ódtak 
te- A fiatalasszony, az édesanya és az édesapa 
kezét tördelve, zokogva nézte a végső aktust, 
amikor a leeresztett koporsóra rálanátolták a 
földet. Friss földszag vegyült eí i irácok ne-
héz illatával- Az apa odaállott a sir J é és ful-
dokló zokogással mondotta el az imnt. egyet-
len fia felett, akit oly tragikus ^irMe-n^ésrget 
rabolt el tőle a könyörtelen végzet. A föld 
egyre szaporábban hullt a sírra, — dr- Spitzer 
Pál 28 éves korában örök nyugovóra tért 

Belvárosi Mozi Ma utoljára 
Douqlas Fairbanks attrakciója 

DON JÜAN 
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F O R M A , E L E G A N C I A jellemzi a 

CÉTÉNYI CIPŐT! 
R a M á r o n és mérték után. 


