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este a pártkörökben igen kevesen Jártak. 
A miniszterek közül senkisem Jelent meg, 
mivel délután 5 órakor -minisztertanács 
kezdAdött, este 9 órakor pedig gróf Beth-
len István miniszterelnöknél a Budapesten 
idftzö lengyel vendégek tisztele'ére vacsora 
toll. amelyen a kormány tagjai is részt-
vettek. 

• 
Az Ext Europe tudósítója beszélgetést 

mlytatott gróf Banffy Miklós külügymi-
niszterrel, aki a kővetkezőket mondotta 
külpolitikai irányára vonatkozólag: 

— .Magyarország külpolitikája azon a 
körülményen alapszik, hogy ratilikáltuk a 
trianoni békeszerződést. Teljesíteni fogjuk 
összes kötelezettségeinket a lehetőség leg-
végső hataraig. Ezt a súlyos és fájdalmas 
terhet azonban csak abban a reményben 
vettük magunkra, ho«y a békeszerződés-
ben számunkra biztosított, egyébként na-
gyon csekélyszámu javak, # különösen a 
magyar kisebbség védelme, nem inarad 
liolt betü. 

• 
4: esti órákban az a hír terjedt el, hogy 

Tomcsanyi Vilmos Pál igazságügyminlsz-
ter a líeniczky-Szmrecsányi mentelmi 
affér körül keletkezelt bonyodalmak foly-
tán lemondani készül. A pártkörökben a 
hir általános meglepetést keltetj, mert az 
a vélemény uralkodik, hogy semmi ok 
nem lorog fönn, amely a miniszter lemon-
dását szükségessé tenné. 

* 

Lloyé George az alsóházban kijelentelte, 
hogy nem bizonyos, hogy Franciaországon, 
Anglián, Olaszországon és Japánon kívül 
a többi hatalom hozzájárul-e ahhoz, hogy 
a magyar aktívákra vonatkozó igényeik 
teltüggesztessenek. A legfontosabb az, 
hogy a hatalmak ebben a kérdésben egy-
ségesen járjanak el. 

Az amerikai kormánynak a német jegy-
zékre adott válaszát tegnap nyújtotta át 
az amerikai bizottság egyik tagja* Slmons 
külügyminiszternek. A jegyzék altalános 
feltűnést keltett a párisi sajtóban. A lapok 
'á.'.as izgalomban vannak és Harding kéz-
nvjjtásának elutasítását követelik. 

A Malin igy ir: A potsdami gyászszer-
tartás megmutatta a világnak, hogy Né-
metország még mindig monarchista szel-

mü Aid ezt a temetést látta. az. előtt 
tisztán áll, hogy milyen szellem uralko-
dik ma a Rajna túlsó partján. Az Egye-
sült-Államok kormánya nem tárgyamat 
egy császári Németországgal. 

• 
A birodalmi gyűlés tegnapi ilésén, 

amelyen a kancellár és a kormány leg-
több tagja résztvett, Simons külügymi-
niszter Harding válaszára vonatkozóan 
a kormány nevében a következő kijelen-
tést tette: 

— A közvetítést ezzel elutasították, a 
közönséges értelemben vett közvetítés 
azonban nincs elutasítva. A kormány 
megvan győződve arról, hogy a javas-
latok megszövegezésénél el kell mennie 
Németország teljesítőképességének végső 
határáig. Különösen azért, mert — sajnos-
majdnem az egész külföld ellenünk van. 

• 

Sewyorki félhivatalos jelentés szerint 
Harding elnök közölte Viviani francia 
külügyminiszterrel, hogy az amerikai szak-
értők szigorúan hiteles megállapítása sze-
hnl a icgnaeyobb kártérítési összeg, amit 
a németek kl tudnak fizetni -.tizenötmilliárd 
dollár. 

— » J naponta indul Buda-

t s e r a u t o i f u z ^ j . 
jük, hogy nálunk uta-

z i u idrjttket jelentatk be. u«y módunkban itt az 
•sidig ia legolcadbb volt oUzi i i dijakat meg 
olcsóbb! tenni kárias-.tca U . ax., U. udvar. 
Jjtó I. Telefon 808 H 785, éjjel ia hivhatú. 108 

Csinos házakat kevés pénzzel, 
elkelni áron és beköltözhető 

lakásokkal vásárolhat. 

Földbirtokokat épületekkel, teljes fel-
szerelésekkel ajánlunk. 

üzleteket, jómenetelüket berendezéssel 
é< lakással. 

Lakásokat bútorozva és cserébe ke-
lesünk és ajánlunk. 

Áruosztályunk közve it mindennemű 
arukat 

Kieszkőzünk olcsó kanntu köl-
csönöket. 

Elvállaljuk gyárak, vállalatok, képvi-
seleteit és gyártmányainak cladasát. 

Venni szándékozóknak szivesen szol-
gálunk felvilágosítással. 

Mézer és Szemerédy 
torvény széki leg bejegyzett Aru- és ingatlan-
forgalmi irodája Szeged, Báatya-atca 19. 
Kultúrpalotával szemben. Telefon 17-50. 

i) A pénzügym in i s z t e r tel jesi t i 
a szegedi kong ress zus k í vánsága i t 
Indokolt esetekben felfüggeszti az adóbehajtásokat. — Méltányos 
hala-.ztásokat és részletfizetési kedvezményeket engedélyez — A pap-

rika kiviteli illetékének megszüntetése és a vagyonváltság. 

bevallást adtak, egyelőre csak oly 

Szeged, 192! április 24. 

SZEOED, április 23. 
(Saját tudósítónktól.) 

Csütörtökön délután az OMKE 
igazgatósága Budapesten nagyfon-
tosságú ülést tartott. Az értekezleten, 
amelyen az OMKE vezető emberei, 
a kormány képviselői és a Szegedi 
Kereskedők Szövetségének képvisele-
tében dr. Kertész Béla, a szövetség 
ügyésze vettek részt, főként a szegedi 
országws kereskedői kongresszus 
határozatainak végrehajtása ügyében 
tanácskoztak. 

El ő-orban a kereskedők és ipa-
rosok adója behajlásának felfüg-
gesztését beszélték meg. A szegedi 
kongresszus, eme legsürgősebbnek 
jelzett követelése már teljesedésbe 
is ment, mert a pénzügyminiszter 
kiadta az összes pénzügyigazgató-
ságokhoz intézett körrendeletét, 
mellyel 

a Jövedelem-, vagyon- és 
hadinyereségadó behajtási el-
járásának indokolt esetben 
való felfüggesztését enge-
délyezi. 

Mint ismeretes, a szegedi kon-
gresszuson erre vonatkozólag oly-
értelmü határozati javaslatot fogad-
tak e», hogy a kereskedelemnek és 
iparnak jelenlegi súlyos helyzetére 
és a vagyonváltságra "való tekintet-
tel, a kereskedő és iparos a reá ki-
vetett adót ezidöszerint megfizetni 
képtelen. A kongresszuson egyéb-
ként is beigazolást nyert, hogy ezek 
az ?dókivetések minden tárgyi alap 
hijján, kellő helyi és tárgyi ismere-
tek nélkül történtek. 

A kongresszus határozatának fotya-
inányaként a pénzügyminiszter a 
hivatalos lap csütörtöki számában 
körrendeletet adott ki, melyben 
megállapítja, hogy miután tartani 
lehet attól, hogy az adók egyszerre 
való befizetésének szigorú és kérlel-
hetetlen követelése sokakat anyagilag 
megrendíthetne, ami pedig állami 
érdekből éppen nem kívánatos, ennek 
elkerülése céljából megengedhetőnek 
tartja, hogy 

méltányos esetekb n egyes 
adózóknak részletfizetési ked-
vezmények és fizetési halasz-
tások engedélyeztessenek. 

A pénzügyminiszter felhatal-
mazta a pénzügyigazgatóságot arra 
is, hogy azoktól az adózóktól, akik 

összegek befizetését követelje, amely 
összeggel az adózi a legutóbbi 
követeléskor meg volt terhelve, amely 
azonban nem lehet kisebb annál az 
összegnél, amely az illető saját 
vallomásának alapulvétele esetén, az 
adózó terhére kirovandó lenne. 

Ez a rendelkezés minden bizony-
nyal nagy örömet és megnyugvást 
fog kelteni a kereskedők és iparo-
sok között, kik az adókivetést sú-
lyosnak és sérelmesnek tartották és 
ez egyszersmind a szegedi kon-
gresszus első pozitív eredményények 
is tekinthető. Itt meg kell még je-
gyeznünk azt is, hogy ezt a határo-
zati javaslatot, melyet az OMKE 
ülésén most szószeri nt elfogadtak, 
dr. Kertész Béla ügyvéd terjesztette 
elő a szegedi kereskedői kongresszu-
son. 

Ezenkívül még néhány bennün-
ket érdeklő kérdést beszéltek meg 
az OMKE ülésén. Igy szó volt, 

a papri a kiviteli illetékének 
megszüntetésóról is. 

A paprikapiacon bekövetkezett tel-
jes pangás leküzdésének egyik eszkö-
zeként jelentkezik a kiviteli engedé-
lyeknek megszüntetése. Az óriási 
termésfölösleg folytán e szük Magyar-
országon igen nagy készletek hal-
mozódtak föl, az idegen valuták 
ujabb értékcsökkenése következte 
ben viszont a magyar paprika ne-
hezen tudja a versenyt felvenni a 
spanyol paprikával. Amit ebben az 
ügyben a kormánytól az érdekeltek 
elsősorban elvárnak, az, hogy a ki-
vitelt ae tegye lehetetlenné az érvény-
ben lévő igen magas kiviteli illeté-
kekkel. A kormány a szalámit ille-
tőleg már erre az álláspontra helyez-
kedett, amennyiben a kiviteli illeté-
ket teljesen megszüntette és remél-
hető, hogy a paprikánál is sikerülni 
fog ugyanezt elérnr. Bizonyos, hogy 
a kiviteli illeték megszüntetésével 
meg fog könnyebbülni a túlzsúfolt 
helyi piac, ami a paprika árának 
kedvező alakulásában is kifejezésre 
fog jutni. Megjegyzendő, hogy ez a 
körülmény, különisen a szegedi ter-
melőket érinti igen közelről. 

A vagyonváltaág 
kérdésében is eljárt dr. Kertész, kü-
lönös figyelemmel arra, hogy a ke-
reskedőktől és iparosoktól most 

TELEFON: 
Igazgatóság 455. Korzó-Mozi TELEFON: 

Pénztár 11—85. 

Szombat és vasárnap Aprilij hó 23. és 24 én 

Egy zseniális kalandor a XX-ik században! 

HULLÁMSÍR. 
Fantasztikus kalandortörténet 6 felvonásban. 

= = Rendezte és a főszerepben: • " ~ " T 

H A R R Y P I E L , 
1. felvonás: A titokzatos teaház. 
2 „ 
3. „ 

4. felvonás: A kincses szekrény. 
A csatornában. I 5. „ A yachtverseny. 
Az álarcos látogató. | 6. „ A halál torkában. 

Szinhely: Velerce és az olasz tengerpartok. 

Rendes helyárak! Rendes helyárak! 

E t n a i l á e n k k o v r l o l n • hétköznap fél 5, fél 7, téi 9 órakor, 
t I O a n a S O K K e z a e i e : vasárnap 3, fél 5, fél 7. fél 9 óraker 

C S I P E I S Á N D O R 
® E L S Ő R E N D Ű C I P É S Z E T E 

Iskola-u. 18. Telefon 15-31. 

szedi be a pénzügyigazgatóság a 
kivetéshez szükséges vallomásokat. 
A vagyon váltságra vonitkozó tör-
vénytervezet, a pénzügyi kormány 
által elkészíteti formában, nem ment 
keresztül, sőt a pénzügyi bizottság 
kiadta a kereskedői és ipari érdek-
képviseletekből összeállított külön 
bizottságnak megvitatás és javaslat-
tétel céljából. A vitás kérdés súly-
pontja azon van, hogy az érdek-
képviseletek kivánják, hogy az áru-
készleteket és a felszereléet terhelő 
tartozások levonásba legyenek hoz-
hatók a váltságössztg alapjából. 
Döntés ez ügyben 
belül várható. 

is rö^id időn 

Belvárosi Illatszertár 
KUa-atca. Telefonszám 706. Klaa D -pal.ta. 

Odol kis üveg. 50 kor. 
Odol nagy üveg 80 kor. 
Francia parfüm 
382 ~ dekája 45 kor. 

Két pályázatot hirdet 
a Dugonics-Társaság. 
Társadalmieasay 1200korona, köz-
gazdasági tanulmány 2000 korona 

SZEOED, április 23. 
(Saját tudóiitónktólj 

A Dugonics-Társaság pályázatot 
hirdet társadalompolitikai essayre, 
amelynek terjedelme egy akadémiai 
előadás tartalmának, másfél-két 
nyomtatott ivnek felelhet meg. Tár-
gyát a szerző szabadon választhatja, 
a tanulmányból ki kell derülnie, 
hogy a szerző az illető tárgykör 
irodalmában járatos. A csak iro-
dalmi becsű műnek kiadható pálya-
díj 1200 korona, pályázati batáridő 
1921 október 15. A lehetőleg gép-
írásos jeligés pályamüvek a Dugo-
nics-Társaság titkári hivatalába 
(Szeged, Kul urpalota) küldendők. 

A Dugonics-Társaság a szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara jubi-
láris adományából közgazdasági pá-
lyázatot hirdet, amelynek tárgya: 
Szeged jelenlegi közgazdasági álla-
pota. A tanulmány terjedelme körül-
belül két nyomtatott iv lehet, olyan 
formában, mint a Magyar Közgaz-
dasági Társaság kiadásában meg-
jelent városi és vármegyei közgaz-
dasági monográfiák. 

A tanulmánynak Ismertetnie kell 
Szeged mezőgazdaságát, iparát, ke-
reskedelmét és társadalomgazdasági 
viszonyait egyaránt s méltatnia kell 
az ország közgazdaságával fennálló 
kapcsolatokat, valamint az utolsó 
évek folyamán előállott változásokat 
is. A pályamunkák idegen kézzel, 
vagy gépírással itva 1921 december 
l-ig nyújtandók be a Dugonics-
Társaság titkári hivatalához (Sze-
ged, Kulturpalo a), mely a pálya-
díj karácsony előtt leendő odaíté-
lése iránt intézkedik A pályadíj egy 
összegben kiadandó 2000 korona, 
amely csak közgazdasági szempont-
ból, kifogástalan, irodalmi értékű 
munkának adhatá ki. 

E feltételeknek általánosságban 
megfelelő, de egyes adatok tekinte-
tében kiegészítésre szoruló mü nyer-
tessége esetén a bíráló- bizottság a 
jeligés levél felbontása utáu a szer-
zőt a pótlások megejtésére felszó-
líthatja s a díj csak ennek megtör-
ténte után adatik ki. A díjnyertes 
tanulmány a szerző tulajdona marad, 
a kamara azonban rajta lesz, hogy 
az megfelelő honorárium mellett va-
lamely közgazdasági folyóiratban és 
különnyomat formájában is meg-
jelenjen. 


