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Ujabb terv 
a városi bélyegekre. 

(Saját tudósítónktól.) So'k részletében 
érdekes és tanulságos beadvány érkezett m,a 
a város tanácsaihoz Pethő Ferenc királyi 
adóhivatali főtiszttől. Megtetszhetett az ál-
lam buzgó hivatalnokának az a szalbályren-
delet-tervezet, amelyet Balogh Károly tana 
csos készített a városi bélyegekről, és az uj 
adónem megvalósitásának segítségére sietett. 
Mintaszerű példája ez a beadvány a saját-
szerű és magyar hivatalnok-gondolkodás-
nak, amely a fejlődés legelején kénytelen 
.megfenékleni és mig egyes soraiból nagy 
örömünkre csillog elő okos progresszivitás, 
ebben a szólaimokon tul aliig jut és végül 
megszeretné adóztatni a levegőt is, amit szi-
vünk. A fényűzési adók nagy jogosultsága 
mellett 'kardoskodik, de az automobilok és a 
fogatok mellett városi bélyegekkel kívánja 
megróni például az illetőségi bizonyítványo-
kat és az ásványvizeket. Az adótételek bel-
ső kezelésére is van reformja, amellyel egy-
szerűsíteni és megtakarítani 'kivan. Beadvá-
nyában a többi között ezeket mondja Pethő: 

Neim lehet kétséges, hogy az adóztatás-
nak az ,a legmodernebb módja, melyben 
könyvelés vagy naplózás nélkül meg vannak 
a számadás feltételei és biztosítja az ellen-
őrzés módozatait. Közigazgatási eljárásunk 
száz ímeg száz féle módon való igénybevétele 
teszi megokolta, hogy a város hatóságai és 
közegei állal magánfelek érdekében teljesí-
tett hatósági ténykedésekért különféle dijdk 
és némely adók beszedésére különböző osz-
tályú bélyegjegyek és bélyegzett űrlapok be-
hozatalára kormány engedélyt eszközöljünk 
ki s ennek révén uj jövedelmi forrást te-
remtsünk. 

A vártéi tólyegjegyek ,az állami lé-
lyegjegyektől eltérő alakban éis színben ké-
szülnek, azokon a város eimere és az érték 
feltüntetésén kivül: Szeged szab. kir. város 
bélyegjövedéke, vagy valamely adónem fel-
irása van. 

Amellett, hogy a következő hatósági 
ténykedésekért hólyegiilleftéket sízedhetünk, 
mint pl. illetőségi bizonyítvány kiállításáért, ' 

útlevél elnyeréséhez szükséges (igazolvány, 
nősülési bizonyítvány, erkölcsi, személyazo-
nossági, orvosi bizonyítvány, főkönyvi kivo-
natok, másolatok kiállításáért sflb., meg kell 
világítanom azokat az adóalapokat, amelyek 
révén a helyhatóság jövedelmét lényegesen 
emelhetjük. 

A fényűzési adók jogosultságát már so-
kan szóvá tették, gyakorlati alkalmazásuk 
talán azért késik, mert némelyek szerint a 
magánviszonyokba való, zaklató beavatko-
zást tesz szükségessé, másik részről *az az 
aggályosság menüi föl, hogy azoknak hoza-
déka nem áll arányiban a kezeléssel járó 
költségekkel. Pedig ha a modern szociálpo-
litika feladatainak teljesítését komoly köte-
lességnek tartjuk, adózási rendszerünknek 
könnyítését, közvetlenségét a mai kor igé-
nyeinek megfelelően meg valósi tani akarjuk, 
a bélyegjegyekben való helyhatósági adózást 
kell megteremtenünk, 

A törvényhatóságnak szegényügyre, ár-
vabáizra, elhagyatott gyermekek segélyezé-
sére mindinkább növekvő szükséglete jelöli 
meg azt az adónemet, melyet az ideális adó-
vitatás elve tud csak felmutatni. 

A fényűzés fogalma alatt valósítsuk meg 
a szegényadót: Szegényadót fizetnek azok, 
akik nem üzleti és gazdasági célokra', hasz-
nált kocsit és lovat tartanak, (Ezek a. tulaj-
donosok kötelesek a törvényeink -szerint al-
kalmazott lóleiveleket évenkint a törvényha-
tóság szabályrendeletével megállapított őij 
tételek szerint városi bélyegjtegygyel ellát-
ni s azt a rendőrhatóságnál felülbélyegzés 
végett felmlutatnL Természetesen jal lólevól 
a bélyegjegy befogadására toldalékkal lát 
iató el s az ellenőrzés gyakorlására több 

évre szóló nyilvántartás vezethető. 
Minthogy az utolsó időiben fényűzési cé-

lokra automobilok egyre nagycjblb mérték-
ben használtatnak, ezekre is kiterjesztendő 
a szegényadó. 

Táncvigalmak, hangversenyek, zene- és 
dalestéflyek, mozgókép előadások, népünnepé 
lyek, mülovardai előadások, eramutabvá-
nyok, nyilvános helyeken tartott előadások, 
n ma már üzleti céllal rendezett futball ver-
senyek és más látványosságok belépő jegyei 

szegény adó alá esnek. A szabályrendet/;: 
megállapított díjtételnek .megfelelő ( 
bélyegilleték, illetve szegényadó ölyd/0^ 
rovatik le, hogy a helyhatósági engedlelj 
benyújtott kérvényhez megfelelő fotój^ 
ellátott belépőjegyek felülbélyegzés 
bemutathatnak vagy az eladni remélt 
hez mérten a kérvényhez átalány ér t /* 
megfelelő bélyeg csatoltatik, ivagy.], I1(ió 
pénzben lelizettetik, úgyszintén a z , öjj-
jellegű előadások jegyei után átalany 
szeg űzethető. Cj 

A színházak jegyei a szinészegy// 
nyugdijalapja javára itt-ott már 
nak terhelve, igy ez a körülmény ^ 
dok ni szolgálhat arra, hogy .a fentél® 
sorolt jegyekot megadóztassuk. hv 

Szegény adó alá esnek a vendég 
•házak kártya- és tekeasztalainak h VI 

lati dija, valamint a vendéglők és 1* }l 
zak'ban adni szokott számlák, még a , 
esetben is, ha azok csupán számokat / * 
összegezését tartalmazzák. Az a d /],<$ 
városi ibólyegjegyekben történik .akként, ^ 
minden vendéglő és kávéháztulajdonos j $ 
rostéi vásárolt bélyegzett száJmlalaPP/,^ 
teles közegeit ellátni, akik a kártya té 
tekeasztal igénybevételéért járó 
számítását „Szeged szab. kir. város stfJ ^ 
adója" felirást viselő 10 fillér értékbe" 
lyögzett számlalapon eszközük s a ff®/, .be-
értékét a számlatevásnél f e l s z á m í t j á k le-
szedik. 

??itác 

Szállodában az utazók, 
általában _ 0" 

delii ház, ami maga egy kész kortörténet. 
Az Oroszlán-utcában, a sohanapján -megépü-
lő zenepalota telkén volt egy csodaszép bi-
dermájer-udvar; Ismerte minden művészem-
ber s nem tudott elmenni a kapuja előtt 
anélkül, hogy be ne nézett volna. A régi Bu-
dán, Tabánban, lehet -még ilyen udvarokat 
látni. Nyiiasy, Hel'ler leföstötte, Taussig ba-
tátom rézbe karcolta, magam lefoto-grafál-
tam nem egyszer, — mindegy, a fe'hér fa-
oszlopos kis veranda eltűnt a föld színéről, 
soha azon a helyen nem ifogja többi ugy 
érezni az elmúlt idők illatát, mint ahogyan 
mi érezzük, mikor a tar mezőre fájóan üres 
lélekkel pillantunk . . . 

Lassan-lassan ki fognak pusztulni ezek 
a bájos emlékek. A sors eldobál bennünket 
innen, s mire visszajövünk, nem lesz már 
semmi a szépséges Dugonics-utcából, mint 
ahogy már is eltűnt belőle az a drága kis 
sarokház, a boldog emlékű királyi oktató 
szülőhajléka. Sárgaféglás, hencegő iskola 
van a helyén s ormótlan, hivalkodó betűk-
kel hirdeti, hogy mit kellett neki kipusztíta-

nia, megennie, lerombolnia, ihogy annak a 
helyére ál ihasson. ,Bh, nem. a mii izlésiünk 
szerint való itt semmi! . . . Nem lehetett 
volna a büszke uj épület falába beleilleszte-
ni a régi kis vörösmárvány táblácskát, amit 
selymessé simogatott az idő? . . . 

'Nem becsülik itt az emléket semmire. Ki 
gondol arra, mikor végigmegy a teljesen je-
lentéktelen Földvári-utcán, Ihogy itt volt haj-
dan ama nevezetes Nagy Péter-utca, ahol 
Steinbardt Náci 'bátyánk kisértet képében 
ijesztgette a járó-kelőket és gramofon-töl-
csérhez hasonlatos instrumentummal a pad-
lás'-ablakból mindenkinek fejére olvasta a 
bűnét? Kinek jut eszébe a régi kies liget, ami 
a mai bántóan üres Dugonics-tér mélyén te-
rült el valamikor? Anyáink ide jártak a hat-
vanas évek tunikás divatjában, ó, be szépek 
voltak bájos szögletességükkel és libbenő 
esetlenségükben! Etlüntek az emberek, el a 
régi házak és a régi emlékek szomoruifüzes 
ligetei. Az új város megette az anyját. Es 
elfelejtette annak kedvességét pótolni. 

(d) 

"I.I.UW", — ^ jjpi II, 
" vendégek számára szemelj* j,jjL;re-
k .végett a törvényhatóság által ^ 
egzett „Szeged szab. kir. város $ • jji, 
a" felírást viselő űrlapok a d a

 t,j]ii 
ezeknek egyenkint! értékét a s z á l l * / , 
don-osa, vagy ennek közege a bejel®11/^^ 
ap kitöltése alkalmával vagy a s z a 

vésnél számítja fel és szedi be. aj 
A 'bizományos kezelők termószel/^pol 

eladott számlalapok és l>ejelentési _a
all # 

értéke után megfelelő eladási j u t a * 
szesülnek. . 0 

Szegényadó alá esnek a törvén)) *f0, 
területére behozott és helyben r0' 
hazai és külföldi természetes és 
utón készített ásványvizek. Az é / [ i t ó 
városi bélyegjegyekben történik 
hogy a címke lappal ellátott ü v ef7 e jő yj-
forgalombahozók tartoznak a iae&e

 s 1É 
rosi bélyegjegyet a eimkelapra f® 
ni s ruggyanta bélyegzővel felöl1*7 .0 
A cimfeliirás nélkül ibehozott asva

tijrt®11 

után az adólerovás a fuvarlevéléi1 ^ t f 
melyre a palackok számához fflért ^ 
jegy folragasztatik és felülbély®ffzeS 

a városi hatóságnál bemutattatik- i $ 
A mesterséges ásványvizek utall-p3i'ii 

lerovás akként történik, hogy aZ / 
üzletükből vendéglők, kávéházak £ ^ r 
reskedők részére kiszállított üvege* ^gtf 
l,oz mérten az árujegyzéket város1 

jegyekkel látják el. , .Aíit'/ 
Szegényadó alá esnek ,a t ö r ^ ^ M 

területén elfogyasztott, nem úlláuo ^ 
jövedék utján kiadott szivarkalöá)^ t<jf> 
let ve papírok. Az adólerovás a ,.,rtotó-
nik, hogy a forgalomba l iozók vj* 
minden 100 darabot tartalmazó do t* 
kötegre 10 filléres bélyegjegyet tógtóy 
gasz.ta.ni, hogy az a felnyitás a v 

ketté szakittassék, vagy ruggJ7311 

zővel felülbélyegeztessék. jV 
Természetesen a j ö v e d é k i téi^re11' 

természetét és büntetését a sz.aba 
állapítja meg. 

Vendéglőben 
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