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JHíreK Asz olvasó rovata 
Szeged, Dorozsma és a kerékpár 

Tekintetes Szerkesztőség! A Délmagyarország 

legutóbb egy cikk keretében ügyemmel foglalko-

zott, amelyben az I. fokú közigazgatási hatósághoz 

beadott panaszomat tárgyalja, — panasz tárgyá-

vá tettem azt a tényt, hogy a vámhatóság szegedi 

igazolványaim felmutatása ellenére leszállított 

kerékpáromról és megfizettette velem a kövezet-

vámot. A cikkből azt kell megállapítanom, hogy 

ez már nem személyes magánügy, hanem kis köz-

üggyé növi ki magát „kövezetvámi elvidöntés" 

szükségessége miatt. Épp ezért kérem, engedjék 

meg hogy közölhessem, milyen okok kényszeritet-

tek arra, hogy panaszommal az I. fokú közigazga-

tási hatósághoz forduljak. 

Augusztusban Szegeden a Tisza Lajos-köruton 
drogériát nyitottam Ezen napon tehát Szeged vá-
rosának adófizető polgára lettem. A mai nyomo-
rúságos gazdasági viszonyok nem engedték meg, 
hogy kibéreljek egy 3 szobás, komfortos lakást, 
hanem elkerítettem az üzletből egy rését, amely 
lakosztályul is szolgál s ezt jelentettem be a rend-
őrségen lakásomul. De ngy látszik, a nyomozó kö-
zeg ezt nem vette tudomásul, pedig személyesen 
megtekintette jelenlétemben. 

A bejelentő lap alapján az eddig kiskundorozs-
Tnai kerékpáromat átírattam « megkaptam a frend-
őrségtől a szegedi kerékpárigazolványt. 

Kérdem most már, miután rendelkezem azon 
teilékekkel, melyeknek igazolása mellett vám-
mentesen el kell, bogy engedjen az a vámőr, — 
miért szállít le kerékpáromról s miért fizettet ve-
lem vámot? 

Az I. fokú közigazgatási hatóság panaszomat 
elutasította, de ezt nagyon természetesen megfel-
lebbeztem, mert felfogásom szerint téves álláspon-
tot foglalt el a hatóság Az elutasító határozat 
megokolásában a törvényre hivatkozva azt mond-
ja. hogy nem az üzlet. vagy birtok élvez vámmen-
tességet, hanem a lakóhely. Én ezen állítását a 
való életből merített tapasztalataim alapján meg-
elleozem, — mert nem a lakóhely és nem a sze-
mély. hanem az illető jármüve élvez vámmentes-
séget. vagy lehet vámköteles. Tehát még, ha do-
rozsmai lakós vagyok is, ha az a jármű, amelven 
megyek, szegedi igazolvánnyal van ellátva, bármi-
kor s akárhányszor kőzlekedhetem ki-be a város-
ba. anélkül, hogv vámfizetésre jogosan kötelezhet-
nének. Viszont hiába vagvok szegedi lakos, ha do-
rozsmai igazolvánnyal ellátott járművön jövök be 
a rárocha, köteles vagyok a vámot megfizetni. 
Nem ismerem az erre vonatkozó rendelkezéseket 
minden részletében, de a rendelet szelleminek az 
életben való mai gvakorlása minden kétséget ki-
záróan, azt bizonyitia, hogy a jármű a vámmentes, 
vagy vámköteles és nem az üzem vagy lakás, de 
nem Is a személy. 

Nem tudom, van-e még e sorsban sinvlődő sze-
gény felebarátom s ha igen, mi az fí véleménye, 
de én a magam részéről, minthosv 1'. szegedi adó-
fizető vagvok, 2. szegedi beielentfilnnnal, 3. szege-
di kerékpárígazolvánnval rendelkezem, kizártnak 
tartom, hogy a további fórumokon megha*viák 
változatlanul az I. fokú közigazgatási hatóság 
döntését. 

Ebbe nem tudnék belenyugodni már csak azért 
sem. mert blzonv nem 24 fillérről, hanem évente 
VK'-iilbeliil 24 pene-őről lenne szó. amelv összeg 
adónak is sok pénz, nem pedig kifize'endő sokfé-
le adó mellett még köveze+rámképpen ily nagy 
összeg fizetésére kötelezzenek. 

őszinte tisztelettel K a b d e b ó Ferenc drogé-
riatulajdonos. 

I r é k B S i X 1 . választási 
körzet „Városi Páríja" 
(Szcnessi-párt) ma, kedden, e hó 20-án 

este 7 órakor tartja v á l a s z t á s i 
m e g b e s z é l é s é t Kossuth L. 

sugárut 101 alatt Szegi András vendég-

lőjében. P c k r i i r o d a : Sümegi-ven-

déglő, Damjanich ucca. 

Hivatalos ó r ák : d. u. 5—7-lg. 

— Megszűnik a sípolás a vonatok indulásánál. 
Budapestről jelentik: A Máv. igazgatósága közli, 
hegy a személyszálitó vonatok körüli szolgálat 
meggyorsítása céljából február 1-től kezdve az 
összes magyar vasutakon a vonalokat egysze-
rűbb módon fogják indítani. A vonatok indítását 
megelőző eddigi kézisip és kürtjelzés elmarad és 
ehelyett a forgalmi szolgálatot tévő fogja a vo-
nat indulását jelezni. Ennek az uj indítási jel-
zésnek bevezetésével kapcsolatban a Máv. igaz-
gatósága kéri az utazóközönséget, hogy szi-4 
veskedjék a vonatok menetrendszerű indulása 
előtt kocsiba szállni és az állomási, vagy vo-
natkísérő személyzet beszállásra vonatkozó fel-
hívásának azonnal eleget tenni, az utasok kísérőit 
pedig arra kérik fel, hogy szíveskedjenek a vasúti 
személyzet beszállásra vonatkozó felhívásnak ugy 
a saját biztonságuk, mint a vonat indításának 
.gyorsasága érdekében is a vonat mellől azon-
nal eltávozni. 

— Esküvői hir. Garzó Ella, Szeged és Berg Ru-
dolf, Arad f. hó 18-án házasságot kötöttek. 

— A kegyesrendi gimnázium ünnepségei. A sze-
gedi kegyesrendi gimnázium csütörtökön, pénte-
ken és szombaton a fogadalmi templomban Pom-
pilius-triduumot rendez. Az ünnepség csütörtök 
reggel 8 órakor szentmisével kezdődik, a szentbe-
szédet R a s k ó Sándor főesperes mondja, pénte-
ken P. M ü l l e r Lajos, szombaton dr. S i k Sán-
dor mond szentbeszédet, vasárnap a szentmisét a 
püspök celebrálja. — Vasárnap délután a gimná-
zium félőt órai kezdettel az intézet dísztermében 
Kalazancius-ünnepséget rendez. Az ünnepi beszé-
det dr. T i h a n y i Béla igazgató mondja. 

— A zsidó hitközség közgyűlése. Vasárnap 
délelőtt a szegedi zsidó hitközség közgyűlést 
tartott dr. B i e d l Samu elnökletével. A köz-
gyűlésen a képviselőtestületi tagok szépszám-
mal jelentek meg. Az elöljáróság által előter-
jesztett költségvetést a közgyűlés többek beszá-
molója után elfogadta, majd az adókivető bi-
zottságokat választották meg. Végül az elnök 
kegyeletes szavakkal parentálta el az év halot-
tait. 

— A XII . választókerüle/ küldöttsége. Meg-
írta a Délmagvarország, hogv szombaton a XII. 
kerület küldöttsége járt a főispánnál és a kor-
mánypárti jelölőlista megváltoztatását kérte. 
Mint most közlik velünk, a küldöttséget nem 
Körmendv Mátyás vezette, a küldöttség veze-
tője Török Ferenc volt. 

|Ts?er!i**rsaHká!f, fa!szs!!e!<, 
Ivai, sait, CFemeceáruk, a'kalmi M5p|(||Cn4| 

tálak ós szendvicsek olcsó árakon 'll fii I IIIIU II ü ' , 
K Iqyo ucca 1, 

A szövetkezett városi balpárt 
választási hirei 

A szövetkezett városi balpárt a törvényható-
sági bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készsége! nyújt. 

III• és IV. választókerület az finitőmun' ásott-
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
7-8-ig vasárnapókon délelőtt 10— 12-ig-

VI• választókeriilet az Ördög-vendéglőben 
(Kálvána-ucca 16)- Hétköznapokno este 6—8-
ig, vasárnapokon délelőtt 11—12-ig-

VIII- és IX. választókerület Szilléri-suigárut 
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este 
6—8-ig, vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
9—12-ig-

X- választókerület a Munkásotthonban (Hét-
vezér-ucca 9)- Hétköznapokon este 5—9-ig. va-
sárnapokon délelőtt 9—12-ig-

XI- választókerület a Czéeénv-venléglőben 
(Hunvadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig, 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XIII- viasztókerület a Sánta-vendéglőben 
(Szél- és Reimény-ucca sarok-) Hétköznapokon 
este 7—9-ig. vasárnapokon délelőtt 9—12ig-

XV; XVI: XVII választókerület a Vecser-
nyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor 
sarok). Hétköznapokon este 6—8-ig, vasárna-
pokon délelőtt 9—12-ig-

XVIII- választókerület (SzentmiháJytelek) 
Muskó Györgyné 392- sz- alatti volt vendéglő-
heJviséffébeai. Vasárnapokon délelőtt 9—12-ie. 

— Izületi esuznál és ischiásnáí, neuralgikus 
és arthritikus fájdalmaknál egy pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz, reggel éhgyo-
morra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor 
és a belek működését s igen könnyű, lágy 
székletétet, jó emésztést és kellemes közérze-
tet biztosit. Orvosi vélemények egyöntetűen 
dicsérik a Ferenc József viz rendkívül enyhe 
és ióltevő hatását vese-, hólyag-, prostata és 
végbélbajoknál, továbbá sérvben szenvedők-
nél is. 

STRUFFFR-VglST Sfe 
— Halálozás. B r e i t n e r Alfréd 68 éves korában 

vasárnapra virradó éjszaka súlyos betegség kö-
vetkeztében meghalt. Az elhunytban Breitner Mik-
lós cipőgyári igazgató édesapját gyászolja. Hét-
főn délelőtt temették nagy részvét mellett a zsidó 
temető cLnterméből. — Az Első Szegedi Cipő- és 
Bőripari Vállalat tisztviselői Breitner Alfréd ha-
lála alkalmából koszorumegváltás cimén a Dél-
roagyarorszá-g utján 10 pengőt juttattak a kisron-
gyosakció céljaira. Az adományt rendeltetési he-
lyére juttattuk. 

— Matiné a fanvai kisrongvosok javára. Ba-' 
ranyi Tiborné védnöksége aiatt vasárnap dél-
előtt jólsikerült gyermekmatiné volt a Belvá-
rosi Moziban, amelynek helyisége zsúfolásig 
megtelt közönséggel. A matiné keretében Pa-
t a k y Mária tartott előadást a gvermekeknek. 
A matiné jövedelme tekintélyes összeggel gya-
rapította azt az alapot, amelyből a tanyai kis-
rongyosokat ruházzák fel a télen. 

— ELÖADASOK. Az Egyetem Barátai Egyes«-" 
lete természettudományi szakosztálya előadóülését 
szerdán délután 5 órakor tartja meg az I. számú 
vegytani intézet előadótermében (Templom-tér). 
Dr. Á b r a h á m Ambrus: „Ujabb adatok a mada-
rak bélcsatornájának mikroszkópikus beidegzésé-
hez", dr. G e l e i József: „Nikkelsók hatása a 
csillós véglényekre", dr. K n a p p Oszkár: Ká-
liumnitrát reactioi az üveg olvasztása folyamán" 
eimen ad elő. üléselnök dr. F a r k a s Béla. — A" 
Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülelének bölcsészeti szakosztálya november 
21-én, délután 6 órakor az egyetem archaeologiat 
intézetében (Szukováthy-tér 1.) ülést tart. Dr. 
Z o l n a i Béla „A gallikancizimus visszhangja 
Magyarországon" cimen ad elő. Belépődíj nincs. 

— A szegedi szegénygyermekek ingyentejakció-
ja javára november 3. és 15. között befolyt adomá-
nyok: Szeged város hozzájárulásának első fele 
3250, Városi Szinház jegypótlékai 177.62, Belvá-
rosi Mozi jegypótlékai 136, Széchenyi Mozi jegy-
pótlékai 100, Korzó Mozi jegypótlékai 18, Tudo-
mányegyetem matematikai és természettudományi 
kara 30," Hági-étterem számolócédulákért 4, Dreher-
étterem számolócédulákért 4, Katona-uecai óvóda 
3.20, Ujsz-egedi kendergyár 6, N. N. 1.80, Neufeld 
Sámuel 2.52 pengő. 

— Hirtelen halál. Hétfőn délelőtt Rákóczi-ucca 
22. szám alatti lakásán hirtelen meghalt özv. Ma-
sa Miklósné. Halálát valószínűleg szivbénulás 
okozta. Az elhunyt édesanyja volt Masa Miklós 
tanyai városatyának. _ Vasárnap délután 5 óra-
kor S i m s a y Istvánné szatymari tanító fiatal fe-
lesége. amikor barátnői és három kis gyermeke 
társaságában kedélyesen szórakozott családi kör-
ben, hirtelen összeesett és szivbéniOásban pilla-
natok alatt meghalt. Az azonnal megjelent orvos 
már csnk a beállott halált tudta megállapítani. 

— Líiigkő. R á c z János Paesirta-uce.a 29. szám 
al«tt lakó késesnek 18 hónapos Erzsébet lánya 
hétfőn délelőtt véletlenségből lugkfioldatot ivott. A 
szerencsétlen gyermeket a mentők súlyos állapot-
ban a gyermekklinikára szállították. 

Hátralékos könyveléseket feldolgoznak, 
mérleget, társas elszámolásokat el-
készítenek és felülvizsgálnak, — 
könyvv i zsgá la t esetén mint 

e l l e n s 2 a h é r f ő k 
érdekeit legjobban védjük me?. 

m m m testvérek 
adó és könyvszakértők 
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