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Helypénzarányositás 
és hidvámmérséklés 

1936 ¡annórfáíól kezdve arányosítják a helypénzeket és 10 száza-
lékkal csőkken a hídvám is 

(A Délmagyarország munkatársától) R ég-
Ma kisért a helypénzrendezés kérdése a vá-
rosnál- Az érdekeltek egyöntetű kivámtságára 
a kereskedelmi és iparkamara már hónapokkal 
ezelőtt nagygyűlésen foglalkozott a hdypénz-
rendezéssel és dr- C&rzy Mihály titkár terve-
zetet dolgozott ki a heíypénzék arányosításá-
ra. Ugyanekkor a javadnlmi hivatalban is be-
hatóbban foglalkoztak a kérdéssel és színtón 
kidolgoztak «ey tervezetet, amely azonban 
nem annyira mérséklést' mint inkább arányo-
sítást ¡eUntene a helypénzek dzsungelében A 
kamara és a jaivadalmi hivatal megbízottai 
azóta több<zben ültek össze tárgyalásra és 
igyekeztek a két tervezetet összhangba hozni-

A hely pénzek arányosításával foglalkozik a 
legközelebbi közgyűlés is és mivd a mostani 
lielypcnzszabiHyrendelet érvényessége esrV 
végén lejár• dr- Pálfy József polgármester szük-
ségesnek tartotta' hogy az ügyosztályok veze-
tőit. valamint a számvevőség és a javad almi 
hivatal megbízottait közös megbeszélésre hivja 
össze Szerdán délelőtt volt ez az értekezlet, 
amelyen megállapították, hogy a helypénzek-
nek olyan arányban való leszállítása, amint azt 
a gazdaérdekeltségek kívánják 100 000 pen-
gős csökkenést okozna a város be\'ételelöirdrtyr 
zatában Ekkora összeget a tanácskozáson ki-
alakult vélemény szerint, a mai helyzetében 
nem nélkülözhet a város, mert ha a helypénze-
ket a kívánságnak megfelelően redukálnák, ak-
kor a pótadót legalább 8 százalékkal kellene 
felemelni A megbeszélésen az a nézet alakult 
ki. hogy a helypénznek arányosításáról szó 
lehet, de jelentősebb mérséklést nem lehet 

végrehajtani Erről a kérdésről különben rö-
videsen tárgyal majd a javadalmi szakbizott-
ság is és végül a közgyűlés dönti el. hogy a 
hely pénzeket milyen formában fogják arányo-
sítani- Előrelátható, hogy a kérdés körül a tör-
vényhatósági bizottság ülésén nagy vita lesz-

A szerdai megbeszélésen szóbakerült a híd-
vám ügye is- A hidvámokről szóló szabályren-
deletet tudvalévőleg még tavaly akként módo-
sította a közgyűlés* hogy 10 év alatt fokozato-
san el kell törölni a hidvámot és évenkint 10 
százalékos csökkentést köteles a város végre-
hajtani Az első tízszázalékos hidváim redukciót 
már 1936- január elsején bevezetik- _A csök-
kenés. a jeleik szerint, nem lesz liqeáiris- hanem 
egyes jármüvekre vonatkozik majd- Különben 
ez a kérdés is szakbizottság elé kerül rövide-
sen-

fldéfelszáiamlási tárgyalások 
A II. számú adófelszólamlási bizottság 

október 11-én 

a kővetkezők ügyét tárgyalja: 
Faragó János zsibárus, Kontraszty János fb., 

vitéz Fegyveres Sándor fb., Bodó József fb., Széli 
Antal fb., Széli Férnie fb.. Fehér József piaci hus-
árus, Mészáros János fb., Gémes Ferenc fb., Frank ] 
János fb., Szili Mihály fb., Hegedűs János és tár- ! 
aa fb., Gera Antal fb, özv. Faragó Józaefné fb., 
Martonosi Jó»sef fb., Avrámov Illés konyhák er-
tész, v. Kókay László föidb., Györgyi Lajos földb., 
Lajkó Ágoston nyomdaiul., óvári Ferenc ht., Menzl 
jakab jutalékos, Hirschfeld Lipót terményker. 

K e r é k p á r o s o k ! 
Sikerűit egyik gyáramtól nagy tétel kerékpárgamit olosón Atreon 

• azokat az alanti fillére« áron árositanl. 
VJ kOlaA;aml hazai P 4-80 Belsftgnmi szürke P 1-20 

„ kflttfild 5-90 „ vSrSa M l 

Szántó Sándor JffrSSt K,M 

Budapest déli kerület 
26—27-én választ 

Budapest, október 9- A főváros közpond 
választmánya a déli kerületben október 26-ára 
és 27-ére tűzte ki a képviseúőválasztá&t- A 
választási eínök Vitzián István lesz-

Október 27-28-án választ 
Debrecen 

Debrecen október 9- Debrecen törvényható-
sági központi választmánya a választást októ-
ber 27-ére és 28-ára tűzte ki-

V á s á r o l j o n a 

DIVATCSARNOKBAN 
Klauzál tér 2. 

M e g n y i t ó i r á n y á r a i n k : 
Női osztály: Férfiosztály: 
»» 

Oszi kabátok 1 1 . — P-től Férfi öltönyök 1 6 . - P-től 
, doubl kabátok 18.- . Átmeneti doubl felöltők 1 4 . 8 0 „ 

Téli kabátok dúsan Gyapjú crombi „ 24.80 „ 
szőrmézve 19.80 . Fekete télikabát végig 

Fekete télikabát jó bélelve 28.- „ 
posztóból 24.80 » Bőrkabátok 29. - „ 

Divat kabátok perzsával Szőrmebekecsek 32. - , 
szőrmézve 58. » Vízmentes Hubertus 9.80 >. 

Esőköpenyek 9.80 „ Divatnadrágok 4.80 „ 
Leány és fiu felöltők és ruhák a legnagyobb választékban kaphatók. 

Külön mértékosztály. Angol és hazai szövetekben nagy választék. 

tn— U n i ó k ö n y v e k é r v é n y e s e k . 

MEGERKEZTEK 
a z ö s s z e s u j t i p u s u 

RADIOKESZULEKEK 
Kefsmew Márton cégnél. Kelemen 

jta'an bemutatás 

ucca 11 

II főispáni kar 
a miniszterelnöknél 

„Most következnek a reformok" 

Buáapest' október 9- Gömbös Gyula minisz-
terelnök Preszly Elemér belügyi államtitkár 
társaságában szerdán délelőtt fogadta a főis-
páni kar tagjait, akik üdvözölték kormányralé-
pésének hároméves évfordulója alkalmából- A. 
főispáni kar nevében Fáy István kecskeméti 
és csanádi főispán üdvözölte a miniszterelnö-
köt- Gömbös válaszában hangoztatta, hogy a-z, 
emberek és a nemzetek életében nincs megál-
lás. mindenütt előrehaladás, fejlődés tapasztal-
ható- Az a nemzet — mondotta —. amely 
ugyanakkor, amikor a körülötte lévő világ eiő-
relialad. nom fejlődik, nem alkalmazkodik az ál-
landóan változó miliőhöz és nem vonja le a 
haladás következményeit, elpusztul- Az or-
szágnak igen nagy nehézségekkel kell szembe-
szállni ugy külső- mint belső vonatkozásban-
Ilyen körülmények között nem gyenge és 
tétovázó nemzetre van szükség — foíytatta —, 
hamem elhatározásával és céljaival tisztában 
lévő és azokért helytálló nemzetre- Ezután azt 
mondotta, hogy a kormány eddigi hároméves 
működése az előkeszités munkája volt a re-
formalkotások számára• amelyek most fognak 
következni• A nemzet gazdasági, szociális és 
kulturális struktúráján végre keil hajtani azo-
kat a változásokat- amelyek szükségesek ah-
hoz, hogy a nemzet becsülettel tudjon meg-
felelni az előtte álló nagy történeti feladatok-
nak-
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Felmentették a puszta-
mérgesi lövöldözőt 

(A Délmagyarország munkatársától) Szán-
dékos emberölés büntettél, ek kísérlete miatt 
került szerdán a szegedi tőrvényszék Vadat 
tanácsa elé Rechtiitzer Richárd kisteleki ke-
reskedő és felbujtás miatt édesanyja. Rechnit-
zer Károlyné- A mult év januárjában történt, 
hogy Reihnitzerék résztvettek egy pusztamér-
ges! bálon, ahol a 21 esztendős fiúnak nézet-
eltérése támadt több legénnyel- Amikor 
Rechnitzerék hazafelé tartottak, két legény. 
Dobó Sándor és Hank István elállták utjukat és 
felelősségre vonták a fiút- Rechnitzer Richárd 
eare előrántotta revolverét és éáesanyja bizta-
tására több lövést adott le A golyóik azonban 
nem találtak- a két legény pedig elfutott- A 
vádlott a szerdai tárgyaláson azzal védeke-
zett. hogy nem volt szándékában a legényeket 
lelőni, nem is célzott rájuk, hanem riasztás-
képpen a földbe lőtt- Ezt is azért tette, mert a 
legények fenyegetőleg léptek fel. tartottak at-
tól, hogy bántalmazni fogják és igy önvéde-
lemből használta fegyverét- A bíróság több 
tanút hallgatott ki- akik ellentétes vallomást 
tettek- A bíróság végül is mindkét vádlottat 
felmentette az ellene »melt vád alól megnyug-
tató bizonyítékok hiányában Az ítélet ellen az 
ügyész fellebbezést jelentett bo-


