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n szegedi pénzügyigazgatők adórendszerünk 
megváltoztatásáról, 

— Nem lesz h o z o m á n y a d ó . -
(Saját tudósítónktól.) Egyik legutóbbi kép-

viselőházi beszédében tudvalevőleg Wekerle 
Sándor miniszterelnök bejelentette, hogy rövid 
idő múlva uj adóval fog megismerkedni a ma-
gyar közönség. A háború okozta óriási kiadá-
sokat ugyanis csak ugy tudja fedezni az állani, 
ha uj jövedelmi forrásokat teremt magának. A 
gyufa-adón, a szén-adón, az ajándékozási és 
az örökösödési adón kivül még egyéb adók is 
nehezednek majd a polgárságra; Természete-
sen egész csomó ember azzal tölti most sza-
bad idejét, hogy uj adókat fundál ki és ezzel 
akarja hazafias kötelességét teljesíteni, ha már 
v j'Oni viszonyai nem engedik meg, hogy 
íirtíAépen áldozzon a nemzet oltárán. így me-
:;"H '?í az az ötlet, hogy az államnak adót 

í <ivetní házassági hozományra. Vannak 
ugyanis olyan kereseti osztályok, olyan társa-
it.mi rétegek, amelyek körében a hozomány-

adás napirenden van. Ezekben a körökben a 
leányi másképen férjhez sem szokták adni, 
csak ha jelentékeny hozományt biztosítanak 
rek>. Akármilyen szép és bármilyen kedves is 
a kisasszony, a papa nem tudná megbocsáj-
tani vejének, ha nem fogadná el a hozományt. 
A vő természetesén a legtöbb esetben nem 
is tiltakozik a hozományadás ellen, söt sokan 
kizárólag a hozományért viszik haza a leány-
zót. Különösen a háborúban hódit a hozo-
mányadás eszméje, mert hiszen a férfiak meg-
fogyatkozott száma miatt a leányok nehezeb-
ben mennek férjhez hozomány nélkül. Minden-
napos dolog, hogy a szabad kereseti pályán 
működő meggazdagodott családapa száz-két-
százezer koronát ad leányával, — mint mon-
dani szokták. Ezt az összeget nem lehet egé-
szen az ajándék rovatába írni és igy ajándék-
adó nem vethető ki rá. Ezért speciálisan ho-
zományadót kellene kivetni. Hogy megvalósit-
ható-e ez az ötlet és miképen volna keresztül-
vihető, arra vonatkozólag kérdést intéztünk 
Tőrös Sándor kir. tanácsos pénzügyigazgató-
hoz, aki a következőket mondta: 

— Azt hiszem, ezt az ötletet nem lehet 
megvalósítani. Nagyon egyszerű következménye 
ugyanis az lenne a dolognak, hogy egyszerűen 
eltűnne a hozomány. Négyszemközt adnák oda 
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SzAK—Szabadkai Sport E. bajnoki 
mérkőzése. A két csapat néhány héttel ezelőtt 
játszott már a bajnokságért , azonban a sza-
badkaiak késése folytán csak az első félidőt 
lehetett lejátszani. Vasárnap délután pótol-
ják a hátralékos háromnegyed órás második 
félidőt és csak ennek eredménye után válik 
el, hogy melyik csapat szerezte meg a most 
jgen fontos bajnoki pontokat. A SzAK előny-
ben van annyiban, hogv megnyer te az első 
íélidőt 2 : 1 gólaránnyal , tehát nagyon kell 
ügyelnie ar ra , hogy a szabadkaiak az ered-
mény t <meg ne javitsák. Ha még figyelembe 
vesszük, hogy soha hasonlóan erős küzde-
lem Délmagyarország bajnokságáért nem 
folyt , mint épen most, éríihető, hogv a baj-
nokaspi ráns szegediek nagy lelkesedéssel 
bocsátkoznak a küzdelembe és iparkodni fog-
nak a gólarányt tőlük telhetőleg megjavíta-
ni. Nem kevesebb, mint négy egyesület szin-
te egyforma erősen tar t ja -magát a bajnok-
ságban és pedig a SzAK-on kiviül a Kinizsi, 
az Amte és az Ate. Pon tszámuk egyenlő ed-
dig é s , m a j d a gólaránv fosrla esetleg a baj-
nokság elsőségét eldönteni. Ennvire egyenlő 
erőviszonyok a déli kerületben nem léteztek 
eddig és ezért jár minden bainoki mérkőzés 
elkeseredett küzdelemmel. A vendégcsapat 
is igyekszik a döntésbe beleszólni és mivel 
iminden erejével igyekezni fog az egy gól-

a pénzt és igy mindenki kijátszani Sokkal 
igazságosabb volna ennél a készpénzvagyon 
megadóztatása. Ez természetesan • csak akkor 
válnék lehetségessé, ha a takarékpénztárak be-
téteit is megtekinthetnék a pénzttgyigazgatóság 
kiküldöttei. Azt mondják, nagyon "nehéz volna 
ennek az ügynek keresztülvitele, mert sokan 
jelekre és kezdőbetükre teszik be a pénzüket. 
Viszont azonban törvényhozási uton, vagy akár 
rendeleti uton is, szabályozni lehetne ezt a kér-
dést. Minden hozoniányadóná! jövedelmezőbb 
lenne a készpénzadó. Még többet érne el azon-
ban az állam az adórendszer megváltoztatásá-
val. Nagy hibája adórendszerünknek, hogy le-
másolt. Pedig olyan adórendszer kellene, amely 
a magyar ember gondolkozásának, egyéniségé-
nek megfelel. A mi népünk a mai adórend-
szeren nem tud eligazodni, de nem is csuda, 
hiszen sokszor szakemberek is alig birják meg-
találni a helyes utat a rendelkezések és utasí-
tások labirintusán. Az adórendszer gyökeres és 
a mi viszonyainknak megfelelő átdolgozásával 
egyszerűbbé válnék a munka, és jóval több 
lenne az állam jövedelme. Sok uj adót egé-
szen fölöslegessé tenne az a jövedelemtöbblet, 
amit az adórendszer gyökeres átdolgozásával 
kapna az állam. Ismétlem, a hozományadó 
csak látszatra tetszetős, kivitelben azonban 
egyáltalán nem tudná megállni a helyét. 

Sajtos Samu helyettes pénzügyigazgató 
igy nyilatkozott: 

— Ez az ötlet nekem egészen uj és tel-
jesen meglepő. Igy bővebben nem tudok róla 
nyilatkozni. Minden vagyonszaporulat meg-
adóztatása praktikus dolog, de ha behoznák a 
ezt az uj adónemet — azt hiszem — eltűnne 
a hozomány. Sokkal helyesebb lenne az egész 
adóztatási rendszert megváltoztatni. Annyit 
ugyanis röviden már most megmondhatok, 
hogy a mi adóztatási rendszerünk a lehető 
legrosszabb. Hogy a hozomány adóztatását ho-
gyan lehetne keresztülvinnni, nem tudom, de 
ez a kérdés már érintené a vagyonadót is, 
mert a készpénzvagyonra nincs bejelentési 
kényszer. Nem sokat várok tőle; az adórend-
szer megváltoztatása igazságosabb is, jöve-
delmezőbo is lenne. 
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differenciát behozni, rendkívül érdekes mér-
kőzésre lesz kilátás. A játék délután Ihárom 
órakor a SzAK ujszegedi pályáján kezdődik 
és 50 filléres tréningjegyekkel tekinthető 
meg. Biró Steinhübel Zoltán (Kinizsi) lesz. 
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Feléledt a tüzérségi harc 
keleten és Macedóniában. 

BERLIN, november 3. A nagy főhadi-

szállás" jelenti: A macedón arcvonalon a 
tijzérségi harc a Vardartól keletre jelenté-
keny erőre fokozódott. 

Keleti harctér: Dünaburgnál, SmorgonJ 

nál, Baranovlcinél és a Zbruc alsó folyásá-
nál a tüzérségi tevékenység újra feléledt. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.'1 

AZ IR FORRADALOM ELNYOMÁSA. 

Amsterdam, november 3. Mint a lapok-
nak Dublinből jelentik, Cork kerületben le-
tar tóztat ták a sinn-íein pár t 50 tagját . Két 
gyűlést , amelyen De Valera, a sinn-fein 
mozgalom vezetője mondott volna beszédet 
vasárnap , a birodalom védelméről s'zóló 
t ö rvény alapján betiltottak, . 

Szeged, 1917. novernher 4. 

Schulek temploma előtti 
Hiill a falevél, a természet készül téli al-

vásához. A tavasz, nyár és ősz kellemes vi-
íiilása az enyészet felé halad. Széchenyi-terönk 
parktükrei röid idő alatt elvesztik virágkoro-
nájukat. A kertészet, ezt az őszi időt szokta 
felhasználni, hogy a tavaszi kikelethez ültetvé-
nyeit elhelyezze. Itt van az ideje annak, hogy 
városi parkjaink, kör-, sugár- és országutaink 
fasorait felujitsuk, s a hiányokat pótoljuk. 

Városunk bei- és külterületén, nagy faül-
tetésekre volna szükség és bár nagyon sok 
közterületünkre reá férne a parkírozás, de any-
nyira elhagyatott és szégyelni való közterünk 
egy sincs, mint a Tisza Lajos-köruton a vá-
rosi fürdő előtt az a köztér, "ahol az építészet 
egyik szegedi műremeke lett megalkotva, 

A legutóbbi időben nagyon sok látogatója 
volt városunknak. Közép- és Kelet Európa sok 
utazója elismeréssel nyilatkozott Széchenyi-téri 
parkterületünkről. 

Hihetetlen a városi hatóságnak közönye, 
hogy nem veszi észre, hogy a megbámult és 
hírnévre emelkedett főpiacunk sétányai mellett, 
közvetlen közelben van egy köztér, melynek 
közepéből emelkedik ki Schulek mester egyik 
műremek alkotása, a reformátusok imaháza, a 
a templom kupolájából merészen kiugró tor-
nyával. Ha újjáépült városunknak van építé-
szeti remekmüve, ez a kis imaház bizonyára 
az. Az a terület, amelyen felépült, a Tisza 
Lajos-körutnak egyik legszebb része lehetne, 
ma azonban botrányköve. 

A várost újjáépítő kir. biztosság halmozott 
teendői között is, ezt a műremek temploinocs-
kát ideiglenes kerítéssel, diszbokrok ültetésével 
felékesítette. Midőn boldog emlékű Lázár 
György polgármesterünk alatt kezdetét vette a 
belváros köztereinek és utcáinak aszfaltozása, 
a Tisza Lajos-körut járdái széles méretekben 
lettek kiépítve, ekkor a református imaház első 
ideiglenes parkírozása tönkre ment s ma sze-
gedi hatóság tevéketlenségének ez a templom-
körüli köztér szégyenfoltját képezi. 

Azt tapasztaltam, hogy a város urai 30 
éven keresztül egészen magára hagyták Új-
szegedet, mert hiszen Szatymaztól és a város 
külső Központjától messze esett Újszeged és a 
magisztrátus tagjai előtt úgyszólván ismeretlen 
volt, elhanyagolását nem vették észre. Ámde 
mivel a város urai erősen látogatták és láto-
gatják a városi fürdőt és a Tisza Lajos-körut 
ezen háromszögű területe előtt vezet el utjok, 
ahol a református imaház áll, annak elhagya-
tottságát, szégyenletes pusztaságát jól észlelik. 
Lehetetlen, hogy nyilvánosan ne hivjam fel ha-
tóságunkat kötelességének erős mulasztására. 

Van értelmes, szakértő mükertészünk, van-
nak nagymennyiségű diszbokraink, csekély ker-
tészeti személyzettel 8—10 nap alatt tündér-
kertecskét lehetne a református templom körül 
létesíteni, s azt ideiglenes, olcsó sodronykeri-
téssel a pusztítástól megóvni. 

A református hitközség Szegeden szokta 
nagygyűléseit tartani. Az ország minden részé-
ből müveit uri emberek jelennek ott meg. 
igazán restelheti hatóságunk minden tagja, hogy 
ezen imaház köriili köztér ennyire el lett ha-
nyagolva. 

Hála a gondviselésnek, 1871-től fogva, 
mindőn törvényhatóságaink ujjá lettek szervezve, 
Szeged kebelében lévő minden vallásfeleke-
zettel barátságban, jó egyetértésben s közös tá-
mogatásban volt, s törvényhatóságunk mai 
napig minden hitközség évenkénti fentartásá-
hoz a városi költségelőirányzatában segély-
összeget vesz fel javukra. Vallásfelekezetek kö-
zötti villongásról szó sem lehet. Midőn a re-
formátus hitközség imaházával szemben váro-
sunk egyik legszebb palotáját felépíttette, azza! 
városunk oly adótárgyat is nyert, hogy már 
annak viszonzásául is a templom körüli köztér 
gondozása hatóságunk jobb érzésű köteles-
ségévé vált. 

Kérem hatóságunkat, hogy a jelzett köztér 
parkírozását még az ősz folyamán hajtassa 
sürgősen végre. Ha ehez nem találna fedezetet, 
felkérem Szeged város munkás és jóérzékü 
polgármesterét, hivja fel a város polgárságát a 
szükséges költségek adományozására. Bizonyára 
előkerül a szükséges összeg. Pillich Kálmánf 


