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D háztulajdonosok 
küzdelme 

az arányos adózásért 
Shvoy altábornagy beszéde a Szegedi 
Háztulajdonosok Egyesületének közgyű-

lésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

délelőtt tartotta a Szegedi Háztulajdonosok Egye-

sülete évi közgyűlését az ipartestület márványter-

mében élénk érdeklődés mellett. A közgyűlést dr. 

Szélt Gyula elnök nyitotta meg, üdvözölte a köz-

gyűlésen résztvevő vitéz dr. Shvoy Kálmán or-

szággyűlési képviselőt. Köszönetet mondott Shvoy 

képviselőnek a pótadóeinelés elhárítása érdekében 

kifejtett tevékenységéért. 

— Tabinyi pénzügynvniszter ur — folytatta 

ezután — egyik legutóbbi parlamenti beszédében 

beismerte, hogy az adóztatás reformra szorul. A 

háztulajdonos társadalom bízik abban, hogy ez 

a reform az arányos és igazságosabb adőztatáa 
irányában fog haladni, ami könnyítést fog jelen-

teni a háztulajdonosokra. 

Ezután dr. Singcr István felkérte dr. Shvoy 

Kálmán országgyűlési képviselőt, hogy a parla-

mentben a költségvetési vita során foglaljon ál-

lást a háztulajdont terhc'.ö rendkívüli pótlék eltör-

lése mellett. 

Dr. Shvoy Kálmán válaszában kije'entette, hogy 

nemcsak köte'ességböl jött a háztulajdonosok kö-

zé. hanem meggyőződéssel is képviseli azokat a 

jogos érdekeket, amelyekre a háztulajdonosság 

képviselői reámutattak. 

— Amikor elvállaltam a városnak a képviselő-

ségét — mondotta — , hitet és fogadalmat tet-

tem, nevezetcíen azt, hogy a képviselőséget mun-

kának és kötelességteljesitésnek fogom fel. Már 

ekkor tudtam, hogy ennek ellenében mindenre szá-

míthatok, csak köszönetre nem De igazságtalan 

volnék, ha azt állítanám, hogy ez az első '3set, 

amikor enrek a városnak egy-egy nagy közülete 

érdemesnek tartott arrá, hogy azt mond;a: »Em-

ber jó munkát végeztél! Köszönöm!* Amikor Sze-

gednek egy olyan egyesülete tart erre érdemP-nek, 

amely felöleli ennek a városnak tekintélyes és a 

közterhek nagyrészét is viselő polgárait, akkor 

ez nekem végte'enül jól esik és hálás vagyok érte. 

Nem tudom, hogy miért oly szerencsétlen ez a 

város, hogy egyeseknél az irigység és az egymás 

ellen való aknamunka a cél tisztán egyéni hiúság-

ból. Ha valaki ebben a városban dolgozik, akkor 

akad rögtón két-három ember, aki azt le akarja 

dorongolni. Minden dolgozó el fog kedvetlened-
ni. ha ki nem gyomlálják « köznyugaloninak ezen 
veszedelmes megzavaróit. Ha nen volnék hsrera-

szónt ember, akkor mar rég letettem volna a 

munka eszközeit. Ezért es«k jól a háztulajdonosok-

nak működésem iránti elismerése. Az egyesii'et 

ügyvezető alelnöke nyitott ajtót döngetett ak-

kor, amikor most arra kért. hogy szólaljak fel 

a képviselőház költségvetési v'tájában a háztulaj-
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don adóterhének könnyítése és általában az adó-

zás aránytalanságának és igazságtalanságának 

megszüntetése érdekében, mert ez nskeni szán-

dékom is volt. Ilyen -irányban tehát fel is fogok 

szólalni a Házban 

A tapssal fogadott beszéd után a közgyűlés le-

tárgyalta a napirendet és kiegészítette az egye-

sület tisztikarát. A megüresedett helyekre bevá-

lasztották a következőket: alelnök Adler Rezső, 

igazgatósági tagok Ábrahám Ferenc, dr. Katóm 
István és Lippat Imre, számvizsgáló bizottság 

Gyiirey Béla és Martonoss'j Antal, ellenőr Ketter 
Gyula, választmányi tagok Brajkó József, Ben-
kóczy István, Papp József, Delien János, Hubert-
falvi Kálmán, Kandiba Károly, Kárpáti Imre, 

Karly Károly, Papp Béla, Pál Miklós, Stagd-
sehmidt Zsigmdhdné, dr. Schwerer Istvánné, Sre-

esőr/y István és Vigh Fcrcnc. 

Rád bízom a feleségem! az ídétiy kimagasló 
magyar filmje 

Péntek Belvárosi 

Jegyek már elővétben. 

II Külkereskedelmi Hivatal áralákinálásokkal 
vádolja a makói hagymaexportöröket 

(A Délmayyarország makói tudósítójától) Az 
idei hagymaértékesités az évekcu át tartott egy-
kéz értékesítési rendszer, a szindikátusi exportá-
lások ulán teljesen szabad volt. A hosszú megkö-
töttség után a szabadkereskedtlcmnek súlyos pró-
bája volt ez a döntés, annyivaj i-. inkább" mert a 
most záruló szezon páratlanul nagy ter ués érté-
kesítését kapta feladatul. A szabadkcreskedelem 
hívei éppúgy, mint a kötött forga'om érdekeltjei, 
az első pillanatban ugy ítélték meg a helyzetet, 
hogy a hatalmas készletek megfelelő értékesítése 
szinte reménytelen s a szabadkercskedeleinnek 
ez a próbája csak arra lesz alkalmas, hogy az cgy-
kéz értékesítésnek csináljon jó propagandát. 

Nem igy törtéül azonban a dolog A kivétele-
sen kedvező időjárás korábban érlelte be a hagy-
mát, a spanyol forradalom lehelellenné tette az 
angol piacnak a megszokott spanyol korai hagy-
mával való ellátását s a szabadkereskedclein a-
pillanatnyi adottságokai jol kihasználva, az első 
hónapban olyan hatalmas mennyiséget exportált 
egyecül Angliába, aminőt máskor egy egész szc 
zouban vittek ki a világ minden piacára. Az utób-
bi hónapokban azonban válíozott a helyzet. A 
szokásos tavaszi exportlehetőség, amelyre pedig 
termelők és kereskedők egyformái számítoltak, 
teljesen megszűnt s ezt a körülményt, valamint 
a? abnormális nagv termést tekintse, még ma is 
f»--8 száz vagon hagyma tárol Makón, amelynek 
kiszállítására már remény sincsen. 

A kérdés foglalkoztatta nemcsak az érdekelte-
ket, de a város képviselőtestületét is, amely uta-
sította a polgármestert, hogy a hagymaexport ér-
dekében a kormányhatóság megfelelő szerveinél 
járjon közbe. A polgármester közbenjárására a 
Külkereskedelmi Hivatal alelnöke, B á r á n y o s 
Károly részletes átiralot küldött a váradhoz. Eb-
ben mejiíllapitja, hogy a Külkereskedelmi Hiva-
tal a mult évi hagvmatermés értékesítésével kap-
csolatban minden lehetőt elkövetett, hogy az or-
szágban levő készletek a lehető lociobban értéke-
siíhetők legyenek. Utal c tekintetben arra. hogy 
ezidőszerint is az Angliába és az exkliring álla-
mokba történő kivitel, éppen ugv kompenzációban 
lebonyolított kivilel az északi államokba, tekinté-
lyes állami támogatásban részesül, mint ahogy 
megfelelő kereskedelmi megállapítások lehelővé 

teszik a német piacon való értékesítést is. Sajnos, 
— folytatja az átirat —. a holland hagyma döm-
pingszerű értékesítése kilátástalanná teszi, hogy 
az ungol piacon magyar hagymát tényleg elbe-
Ivp/ni lehessen, mert a hollandok az árakat ál-
laiulóan nyomják s a normális 12—14 shilling ér-
tékesítéssel szemben ma a holland hagvmát 5—f> 
shiliincért adiák mázsánkint. Az északi államok 
átvevöképessége csekély, Németország pedig nem 
vásárol, mért igen sok belföldi hasevmája van, 
azonkívül nagymennyiségű ejevinfomi haeynia át-
vételére is kötelezettséget vállalt. Megemlíti az 
átirat, hogv a belföldi hagymafclcloleozó vállala-
tik sem képesek n a p obi' mennyiségű hagvmát 
felvenni, mint amennyit már feldolgozás céljára 
bcsreréztek. 

Érdekes része az átíratnak, amely ar. értékesí-
tés során a termelők és kereskedők részéről ta-
núsított magatartást birálja. Utal a Külkereske-
delmi -Hivatej alelnöke arra, hogy julius—novem-
ber hónapokban kivételes értékesítési lehetőségek 
voltak és hogy ezek nem voltak maradék nélkül 
kihasználhatók, egyrészt arra vezethető vissza, 
bogy a termelők annakidején árujukat további ár-
emelkedés reményében visszatartották, másrészt 
a ..kereskedelem, amely a folyó évben minden 
megkötöttség nélkül bonyolította le az üzletet, ál-
landóan ál-alákínálásokkal zavarta a külföldi ve-
vők vásárlási kedvét, ami vécrül arra vezetett, 
hogy a i angol piac télies érdektelcus,éget mutatott 
a magyar hagyma iráöt." 

A Külkereskedelmi Hivatalnak ez a bírálata 
a hasymaexporiőrökkel szemben s ez az okadato-

lása az értékesítési válságnak, kereskedői körők-
bc-u nagy feltűnést keltett, annyival is inkább, 
mert a jelenlegi külföldi piaei helyzet tárgyilagos 
ismertetésének tidjcsen ellentmond. 

Odry Árpád h a l á l d 
Budapest, április 5. Nagy vesztesége van a ma-

gyar színművészetnek: hétfőn reggel 61 éves ko-

rában váratlanul meghalt Odry Árpad, a Nem-* 

zeti Szinház örökös tagja, a Színművészeti Aka-

démia igazgatója. A kiváló művészt az utóbbi 

években szivbántalmak kínozták. Hat héttel ezelőtt 

a szanatóriumból, ahol ápolták, eltávozott és ugy 

látszott, mintha állapotában javulás állott volnál 

be. Nagyszombaton erős szivattakot kapott, a kon-

zílium megállapította, hogy Odry Árpádnak szív-

koszorúér trombozisa van és menthetetlen. 

Odry 1898-ban lépett a színpadra, előbb Nagy-

váradon, majd Debrecenben szerepelt, 1904-ben 

került fel Budapestre a Vígszínházhoz. Rövidesen 

a Nemzeti Színházhoz került, 1923-ban örökös tag-

gá nevezték ki. Hires szerepei közé tartozott »A 

diktátor*, Kossuth Lajos alakítása »A hidban*, Tan< 

ner Johnja, Ibsen-szerepei, az ^Oroszországban* 

gróf Pahlen. Ebben a szezonban mindössze ogy« 

szer lépett a színpadra. 

Odry Árpád halálhírére valamennyi színház-

ban néhány perces gyászszünetet tartottak. A nagy 

művészt a Nemzeti Szinház előcsarnokából fogják 

eltemetni szerdán délután, Kiss Ferenc mond bú-

csúztatót. 

n szociáldemokrata párt 
kétnapos kongresszusa 
Hudapest, április 5. Vasárnap kezdődött a 

szociáldemokrata párt országos kongresszusa a 
vasmunkások dísztermében. A zsúfolásig meg-
telt teremben megjelentek a bolland és cseh-
szlovák szociáldemokraták küldöttei is. P e -
y c r Károly mondott elnöki megnyitót, kije-
lentette, liogy a magyar szociáldemokrata párt 
minden diktatórikus törekvést elutasít, akár 
jobb, akár baloldali. 

K o v á c s József követelte a lilkos válasz-
tójog törvénybe]klátását. Délután a bel- és 

A kongresszus hétfőn folytatta tanácskozá-
sait. O z v á r v József (Kaposvár-). U d v a r d i 
István (Győr), B a k ó Ká lmán (Kisuiszállás), 
T . a t n p e l Mária (Budapest) beszéde ulán 
T o l n a i József pécsi párttitkár beszélt. 

Utána L a d á n y i Rezső beszelt a kisiparo-
sok és kiskereskedők nevében, majd K á l l a i 
Sándor beszélt. Ezután R e i s i n g e r Ferenc 
országgyűlési képviselő fejtegette a miskolci 
Véres nyilaskeresztes alrocitásokat. 

Végül megválasztották az u j pártvezelőséget. 

üzv. Tóth Jakabné és gyermekei fáj-
dalomtól megtört szívvel jelentik, hogy 
legdrágább férj és apa, 

id. T ó m J a k a b 
hosszú szenvedés után folyó hó l-éa este 
fél 0 órakor elhunyt. Folyó hó 6-án dél-
után 4 órakor helyeztetjük örök nyuga-
lomra a Dugonics-temető halottasházá-
ból. Engesztelő gyászmise ö-án délelőtt 
S órakor a felsővárosi minorita tem-
plomban. 


