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— Rendelet a „krajcárpénzek*' a j kiveté-

séről. A pénzügyminiszter rendelete érkezett a 
városhoz a városi átirási illetékek, az úgyneve-
zett kra jeárpénzek u j kivetéséről. Eddig az volt 
a gyakorlat, hogy a város területén eszközölt 
ingatlanátruházások után a városi adóhivatal 
\ etette ki a másfélszázalékos átirási illetéket. 
Mosit a pénzügyminiszter rendelete folytán a 
királyi adóhivatal veti majd ki ezeket az ille-
tékeket. Erre azért volt szükség, mert a városi 
adóhivatal sok esetben csak huzamosabb idő 
után tudott hozzájutni a krajcárpénziekhez, 
mert a telekkönyvi végzéseket az ingat lanát-
ruházásokról későn kapta meg. A királyi adó-
hivatal a városi illetékeket az ál lami illetékek-
Kel egvült fogja kivetni és továbbít ja a város-
hoz. Ez a rendelkezés a városi adóhivatalnál 
némi munkamegtakarítást eredményez, mer t a 
lövőben nem kell külön kivetni a másfélszáza-
lékos átirási illetékeket. A miniszteri rendelet 
arról is intézkedik, hogy az ezer pengőnél k i -
sebb értékű ingatlanátrnházá soknál bélvegben 
is leróható az állami illeték és kra jcárpénzeket 
ennél az összegnél nem kell leróni a feleknek. 

— Glattfeldcr püspök szózata. I>r. G l a t t f e l -
d c r Gyula csanárli püspök papságához intézett 
újévi szózatában a lekipásztori munka program-
inként art tűzi ki, hogy a béke szeretetét a hivek 
között elterjesszék és a béke áldását népünk és 
hazánk .számára lekőnyörőgjék. Amikor a pogány 
szellem világszerte a gyűlölet húrjain játszik s » 
népek önző vezetői pillanatnyi sikerekért készek 
volnának újból lár.gbaboritaní a világot, minekünk 
egyetlen erőnk és reménységünk: igazunk tudata, 
melyet fegyvertelenül csak békekészséggel szolgál-
hatunk s erkölcsi felsőbbségünk birtokában kell 
ostromolnunk szünet nélkül az Eget, hogy annak 
tisztelete úrrá legyen a világon, mert csak ettől 
várhatjuk az igazságtalanság orvoslását. S ha fe-
nyegetések hangzanak körülöttünk, ha szenvedő 
testvéreink nyomorának látása - különösen itt a 
határon — összeszorítja szivünket és könnyeket 
s-jtol szemünkből, ha népünk soha nem látott 
nélkülözése embwMelti erőfeszítésre kényszerit: 
enyhülést és mn.ekülést csak a békességeseknek 
igért istei'fiuság kegyelmi ereje által várhatunk. A 
püspök ezután az egész világra kiterjesztett ju-
bileumi szent évre és a népmissziókra irányítja 
>apjai figye.mét, majd igy folytatja: S ha lélek-
ben megtisztult és a kegyelmi élet magasságaira 
< melkedett nép ostromolni fogja az Eget ezért 
a legnagyobb ajándékért, joggal remélhetjük, hogy 
az emberi gyűlöletet le fogja győzni ez alkalom-
mal is az isteni szeretet és a megváltás jubileuma 
a békességnek is áldott forrása lesz. 

— Az iskolaszék ülése. A községi iskolaszék 
csütörtökön délután ülést tartott, amelyen fo-
lyó ügyeket intéztek el. Foglalkozott az iskola-
szék az ingyen te jakció kérdésével és kimondot-
ta. hogy mindent elkövet a gyermekbarátmoz-
galom kiterjesztése érdekében. 

— Meghalt Porzsolt Géza püspöki tanácsos. 
Sulvos veszteség érte Szeged katolikus társa-
Halmát: P ö r z s ö l t Géza püspöki tanácsos, 
nyugalmazott címzetes tanitóképezdei igazga-
tó meghalt. Temetése pénteken délután 3 óra-
kor lesz a Dugonics-temetőben. Délelőtt 10 
órakor a rókusi templomban az elhunyt lelki-
üdvéért szentmisét szolgáltatnak. 

•x öröm nézni Liebmann «zemiivegen! 

— Jelentkezés a VII. szegedi ipari vásárra. 
A szegedi ipartestület május 25.—junius 3. kő-
zött rendezi meg a VIT. szegedi ipari vásárt. A 
tavaszi vásárra a jelentkezések megkezdődtek. 
Jelentkezni lehet naponta délelőtt 9-től ]-ig az 
ipartestület vásárirodájában. 

— Felrobban egv csomag gvufa. Oü tö r tö -
1 ön délben szerencsétlenség történt a „Szikra" 
• vufagyárhan. H á g i Miklósné 29 éves gyufá-
d-ári munká=nő a csomagolási osztályon volt 

lkalmazva. Munkaközben felrobbant a kezé-
h'-n errv nncv csomag gvufa. A felcsapódó l án -

!>k Tfáginét az arcán és a kezén égették össze 
meglehetősen súlyosan. A rhentők sulvos éfrési 
"bekkel beszállították a hőrgvóíjvászati klini-

kára, ahol ápolás alá vették. Állapota sulvos, 
de nem életveszélyes. 'A vizsgálat megindult. 

— Kik kapják az idei Baumgarten-dijat. Buda-
pestről jelentik: Nagy érdeklődéssel várják a 
Baumgarten alapítvány évdijainak és jutalmainak 
kiosztását. A döntés már decemberben megtör-
téni, a két kurátor, Babits Mihály és dr. Basch 
Ijoránt, a listát felterjesztette a kultuszminiszter 
elé. Az irodalmi alap pénteken délután ülést tart, 
amelynek tárgya: az 1933. évre megállapított iro-
dalmi dijak kiosztása. A dijakról és a dijazottakról 
illetékes helyen semmi közlést sem lehetett kapni, 
az irodalmi világ azonban már hetek óta emle-
geti, hogy az idén kik részesülnek a Baumgarten-
alapitványból. Eszerint 3—3000 pengő évdijat a: 
idén öt iró ltap: Füst Milán (vers, regény, színda-
rab), Halász Gábor (kritika, esztétika), Karinthy 
Frigyes (vers, novella, regény, színdarab, tanul-
mányok), Nagy Lajos (novella, regény, tanulmá-
nyok), Szerb Antal (szépirodalom, kritika, iroda-
lomtörténet). A nagydijak mellett még öt más 
írót tüntetnek ki 1000—1000 pengős kisdijjaf. Az 
ezer pengővel jutalmazott írók között van József 
Attila, a kitűnő fiatal költő, továbbá Weöres Sán-
dor, a legifjabb költőgeneráció tagja. 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. 
K e r t é s z Miklós országgyűlési képviselő, a 
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségé-
nek főtitkára 18-án, pénteken este fél 8 órakor 
a Munkásotthonban (Hétvezér.ucca 9.) „Anglia 
és az angol munkásmozgalom" cimen tudomá-
nyos előadást tart. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél 5 órakor. írásmagyarázat szombaton dél-
előtt a hitközségi székház dísztermében. 

— Rákóczi Ferene halálának kétszázéves for-
dulója. Megírta a Délmagyarország, hogy a sze-
gedi Rákóczi Egyesület Rákóczi-ünnepség rende-
zését határozta el abból az alkalomból, hogy áp-
rilis 8-án lesz kétszáz éve a nagy fejedelem halálá-
nak. Az egyesület megbízásából dr. vitéz Gárgván 
Imre törvényhatósági bizottsági tag most indít-
ványt nyújtott be a januári közgyűlésre. Indítvá-
nyában hivatkozik arra, hogy annakidején Lanfr 
Béla indítványára a közgyűlés ötezer koronát sza-
vazott meg a Rákóczi-szobor talapzatáról hiányzó 
domborművek pótlására, de a közgyűlés határoza-
tának végrehajtására mind a mai napig nem ke-
rült sor. Gárgyán Imre a határozat sürgős végre-
hajtását kéri és azt indítványozza, hogy a város 
törvényhatósági bizottsága a nevezetes évforduló 
alkalmából a Rákóczi egyesülettel karöltve orszá-
gos ünnepséget rendezzen, arra hívja meg a kor-
mányzót, a kormányt, a társtörvényhatóságokat, 
az országgyűlést, a külföldi követségeket Végül ír-
jon fel a közgyűlés a kormányhoz és kérje, hogy 
az évfordulóra Rákóczi-érméket veressen. 

— Tilos a behajtás a korzóra. A polgármester 
a rendőrkapitányság előterjesztésére már a mult 
évben elrendelte a Széchenyi-téri korzónak a jár-
műforgalom elől való elzárását. Ez a gyakorlatban 
ugy történt meg, hogy á korzó három pontján fi-
gyelmeztető táblákat állítottak fel ezzel a szöveg-
gel: Tilos a behajtás. Ez'a három tábla azonban 
kevés, még háromra van szükség, mert különben 
három keresztezési pont tábla nélkül marad. Most 
dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes javaslatára 
ugy határozott a polgármester, hogy felállíttatja 
a még hiányzó három táblát is, a korzó két végén 
modern, világító táblákat, amelyek éjszaka is jel-
zik a behajtási tilalmat. A világító táblák ára llfíO 
pengő. Ha a számvevőség talál fedezetet erre az 
összegre, akkor rövidesen sor kerül a táblák fel-
állítására. különben csak egyszerű táblákat állíta-
nak fel 5W pengő költséggel, de a korzót végle-
gesen elzárják .mindenfajta kocsiforgalom elől. 

— Gyomor- és bélsavaroknál egv-két pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan ki-
tisztítja az emésztftutakat. 

— Müvészest a város szegénvei és a mene-
kültek javára. Beszámoltunk arról, hogy a vá-
ros szegényei s menekültek javára jótékonycélu 
hangversenyt rendeznek vasárnap este a Tisza-
szálló nagytermében. A műsoron szerepel Sebő 
Miklós, Jámbor Ila operaénekesnő és Sajó Ká-
roly előadóművész- A budapesti művészek gaz-
dag és értékes számokkal szerepelnek. A jóté-
konycélu tarka müvészest fél 9 órakor kezdő-
dik. 

— A „Tér és Forma«"* cinrü építőművészet fo-
lyóirat legújabb száma szép alakban értékes tar-
talommá jelent meg. 

— Hizlaló 6» fogyasztó diéták terén különleges 
eredményekkel dicsekedhetik a Svábhegyi Szana-
tórium. A kura soha nem sablonos. A diéta öseze-
áttittea mkMba <*yéni M á t szerint történik. ^ 

— Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, 
melyeket romlott ételek okoznak — tehát főleg 
husmérgezés vagy gombamérgezés előfordulá-
sakor — a gyorsan ható természetes „Fereno 
Józse f ' keserűvíz azonnali használata rendki-i( 
vül fontos segédeszköz. 

— Kéthónapi fogház a „Bolhacirkuszért". Bnda-i 
pestről jelentik: Remenyik Zsigmond 32 éves iró! 
„Bolhacirkusz" címmel könyvet irt, amelyet Spit-; 
zer Aladár 36 éves nyomdatulajdonosmál nyoma-
tott ki. Az ügyészség sajtó utján elkövetett izgatás 
és vallás elleni vétség címén inkriminálta a könyv 
egész tartalmát. „A könyv a legnagyobbfoku tisz-í 
teletlenség hangján ír az Istenről, a különböző^ 
vallásokról és azok papjairól; ezenfelül szemen«! 
szedett trágárságok fordulnak elő benne" — álla-
pította meg az ügy főtárgyalásán a törvényszék. 
Az elsőfokú bíróság Remenyik Zsigmondot a ter-; 
hére rótt cselekmények, valamint szemérem eJ-! 
leni, Vétség címén összbünrtetésül öthónapi fog-
házra és 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. Spit zer 
Aladárt szemérem elleni vétség cimén az elsőfo-
kon 200 pengő pénzbüntetésre Ítélték. A tábla Spit-! 
zer Aladárt bizonyítékok hiányában az ellene emeltj 
vád alól felmentette; a Remenyikre kiszabott bün-
tetést pedig kéthónapi fogházra és 200 pengő pénz-i 
büntetésre mérsékelte. A kúria Töreky-tanácsa' 
most a sem miségi panaszok elutasításával a táblai 
ítéletét jogerőre emelte. 

— Birkát lopott a juhász, há rom hónapra 
Ítélték. B a 1 a n y á n János 30 éves röszkei ju-< 
hász lopás miatt került csütörtökön a szegedi 
törvényszéken dr. S z a 1 a y Zoltán törvény-! 
széki biró elé. Balanván nagy bünt követett eh. 
juhot lopott, ami a juhász-birodalomban nagy 
szégven. Balanyán O l t v á n y i István gazdál-j 
kodónál állott alkalmazásban, ahol 230 bnv' 
kát őrzött. December 6-án követte el a lopást.1 
Három juhot választott ki a nyájból, a leg-j 
szebb hármait és azokat eladta. A juhász a bi-1 

róság előtt zavartan védekezett. Azt állította, 
hogy „megszállta az ördög", máskép nem lehe-
tett a dolog. A bíróság a bűnbeesett juhászt 5( 
hónapi fogházzal sújtotta. 

— Adományok az imryentejakcióra. A szegedi 
szegény gyermekek íneyentejakciója javára januán 
t. és 15. kőzött az alábbi adományok folytak be: 
Városi szinház jegypóflékai 1ÍV2.88, Belvárosi 
Mozi jegypótlékai 122. Széchenyi Mozi jegypőtlé-
kai 240, Korzó Mozi jegypótlékai 15, Ujszegedi r. 
kath. egyházközség 100. Vogel Antal perselvgyüj-
tése 3.52, Geher L. 2. Neufeld Sámuel 2.52, Gázgyári 
és villanytelep 10. Gottlieb Dávid 3. Hűtőház és 
filelmíszerszállító 10, Máv. Altiszti Kör 5, Körösi 
János 50 fill.. Oldal József 40 fiit. Fodor Gyula 
30 fiit, Tamás János 20 fill., Avar-uccai óvóda 8 
pengő, Széll-uccai óvóda 8, Kekezovich Gyuláné 1, 
Számló Mihály és Fia 4. Pollák Sámuel és Fia 10, 
Szegedi Kisdedóvó és Nőegylet 5. Hírseiifeld ét 
Grósz 5 Tisza-szálló Rt 5. Linóleum Ipar Rt 1, 
Relvárosi plébániahivatal 5. Uiszegedi gvakorlő 
iskola 6.85. N. N. 5, Varsa Mihály 5. Szeged-Cson-
grádi Takarékpénztár 10. Központi Huscsarnolc 
5. Kiss Testvérek 5, Teleki-uccai óvóda 7.10. Reu-
ter Izsó 10, Panner Péter Fia 5, Sebwarz HenriUq 
3, Székely Albert 3. Tudománvegvetem bölcsészeti 
kara 15, Felsőipariskola 1. Mőravárosi TársadaH 
mi Kör 1048. Bartók Vilmos és Társa 3, Pest^ 
Magyar Kereskedelmi Bmk 20. Nemzeti Bank 20j 
Postaigazgatóság személvzete 10. Szegedi EgyséJ 
gec Párt T— 4. kerület választmánva 10. Szegedi! 
Közúti Vaspálya Rt. 99 fillér. T.flbl Jenő 2, Csend-I 
őrkerületi Parancsnokság 8.42 pengő. 

— MTTNKAKOZVFTTT*:?. Állást kaphat 9 
Hatósági Munkaközvetítőben - 10 hadirokkant, vagy 
hadigyámolt cipész, 6 szövő tanulón« (4 középís* 
kolai végzettséggel). 3 hölgyfodrásznfi. 

— A házaspár közös Sngvilkossága. Buda-/ 
pestről jelentik: Kettős öngyilkosságot fedezteK 
fel az Andrássv-ut 79. számú ház egyik föld-
szinti lakásában. V a r s á n v i József 54 éve9 
vendéglős és a felesége együttes elhatározással-
gázzal megmérgezték magukat és amikor a 
házbeliek rájuk találtak, már halottak voltak. 
A vendéglős január elsején költözött a házba. 
Reggel nem adott életjelt magáról a házaspár. 
Az egvik elsőemeleti lakó szólt a házmester-
nek. hogv a világitóudvarból gáz áramlik la-
kásába. Megállapították, hogv a gáz Varsá-
nviék lakás;'ból ömlik. Rendőrt hivtak és fel--
nvitották az ajtót. A házaspárt a konvhában 
holtan találták. Ott vetettek maguknak^ágvat 
és egvmást átölelve haltak meg. A rendőri b i -
zottság három búcsúlevelet talált, melvekbeji 
megrázó szavakkal ecsetelték Vnrsánviék, m i -
ént ke;i íjfckik megbalniok. Nvomorogtak, 
mi,rc!iu»njj nem intett feléjük, inkább a Halálií 
válas/.iották a sötét jövő helyeit". 


