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Erélyes akció a kereseti 
adózálogolások ügyében. 
Szeged, december 10. (Saját tudósítónktól.) 

A legutóbbi napokban az adóhivatal egyre-
másra küldi szét az adózó polgárokmk a ke-
reseti adókra vonatkozó fizetési meghagyásokat, 
annak ellenére, hogy a kivetések egyrészt reví-
ziós eljárás alatt, másrészt felebbezés alatt ál-
lanak. A fizetési meghagyásokat az adóhivatal 
egyszerűen foganatosítja is, amennyiben zálogol 
az egyes adózóknál. Értesülésünk szerint eddig 
mintegy háromezer ilyen zálogolást foganatosí-
tott az adóhivatal. Ez az eljárás a társadalom 
legszélesebb köreiben a legnagyobb elkesere-
dést és izgalmat váltotta ki. 

Ebben az ügyben szerdán délelőtt a Keres-
kedők Szövetsége részéről felkeresték a polgár-
mestert Virtes Miksa éi dr. Kertisz Bila. Ki-
jelentették, hogy ezek a zálogolások teljesen 
törvénytelenek, amennyiben az adók felebbezést 
stádiumban vannak. Ez az eljárás több a zak-
latásnál, mivel az adózókra kivetik a hat szá-
zalékos költséget is. A tárgyalásokba bevonták 
Csonka Miklóst, az adóhivatal vezetőjét is, majd 
a tárgyalásoknak az lett az eredménye, hogy 
ebben * kérdésben a város Is áiir a pénzügy-
igazgatósághoz. 

Egyébként ebben a méltán* elkeseredést ki-
váltó kérdésben a Kereskedők Szövetsége átira-
tot intézett a pénzügyigazgatásághoz. Az átirat 
a következő: 

.Szeged sz ibad királyi város adóhivatala megkez-
dette a legszélesebb körben az 1924. évre aranykoro-
nában kivetett általános kereseti adó behajtását és 
ezen eljárás során az adózóknál zálogolást eszközölt. 
Teszi ezt azon adózóknál is, akik az 1924. évre szóló 
általános kereseti adó kivetését tartalmazó fizetési meg-
hagyás ellen kellő időben felebbezéssel éltek és ezen 
felebbezés folytán igénybevették az 1922. évi 23. t.-c. 31. 
§ 5. bekezdésében foglalt azon kedvezményt, amely sze-
rint nem tartoznak a felebbezés elbírálásáig kereseti 
adójukra többet befizetni, mint a megelőző évre kivetett 
adónak megfelelő, vagy a bevallásnak változatlan el- » 
fogadása esetében kivethető összeget. Végrehajtás foga-
natosíttatok pedig ott is, ahol az adózók a megelőző 
évre kivetett adónak megfelelő, vagy a bevallás válto-
zatlan elfogadása esetében kivethető összeget már be 
is fizették. 

Kétségtelenül sérelmes ez a végrehajtási eljárás, 
mert a fentebb hivatkozott törvényhely teljesen világos 

, rendelkezéseivel kerül ellentétbe. Sérelmes az adózó kö-
zönségre *zért is, mert nemcsak indokolatlan adó-
zaklatást jelent, hanem törvényes alapon nem nyugvó 
módon a városi lakosságnak további pénzügyi meg-
terhelését is vonja maga után. Ezen pénzügyi meg-
terhelés abban áll, hogy a szabályellenesen foganato-
sított zálogolás hat százalékos behajtási illetéke fogja 
terhelni azt az adóösszeget is, amelyet még csak a jövő-
ben összeülő felszólamtási bizottság fog másodfokon 
megállapítani. 

Kétségtelen, hogy behajtási eljárásnak csak az ese-
dékessé vált adók tekintetében van helye, ez az adó- I 
összeg pedig, amelyre a végrehajtás foganatosittatik, I 
esedékessé még nem vált, sőt az adózók a fent hivat- i 
kozott törvényben részükre biztosított kedvezménnyel ; 
kívánnak élni akkor, amikor az köztudomás szerint ( 
súlyosan sérelmes, első fokon kivetett adókat befizetni 
nem hajlandók, hanem bevárják az igazságos és ará-
nyos adóztatást biztosító felszólamlási bizottság döntését. 

Tisztelettel kérjük tehát a tekintetes pénzügyigazgató-
ságot, sürgősen méltóztassék intézkedni, hogy ezen, 
véleményünk szerint törvényes alapon nem nyugvó 
végrehajtási eljárás beszüntettessék, illetve ott, ihol 
már eddig a megelőző évre kivetett adó, illetve a be-
vallás változatlan elfogadása esetében kivethető adó-
összegen felül foganatottatott a végrehajtás, ezt meg-
haladó összegében a behajtási eljárást hatálytalanítani 
méltóztassék 

Kötelességében is áll ez a kir. pénzügyigazgatóság-
nak a közadók kezeléaéről szóló 1923. évi 7. t.-c. 7o. 
§-ának második bekezdése értelmében, amely szerint 
a pénzügyigazgatóság köteles intézkedni aziránt, hogy 
felebbezés esetén az adóiartozás érvényesítése a be-
adott felebbezés elbírálásáig függőben tartassék." 

Remélhető, hogy a pénzogyig&zgatóság kor-
rigálni fogja ezek után eljárását, hiszen a tör-
vény értelmében csak jogerős i dókat lehel be-
hajtani, már pedig a revíziót munkála ok után 
az adózók nem is kaptak még értesítést az u>, le-
szállított követelésekről. 

Kimondott szép két UPÍ 
• M ^ n á n l t á v a B e l v á r o s legszebb pont-
m a g a n n a z jain, teljes kényelmet adó 
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és ked-

vező fizetési feltételekkel megvehetők 

Fedák Sári amerikai turnéjának bonyodalmai. 
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Ismeretes, 

hogy Fedák Sári amerikai túrájára magával vitte 
Nádor Jenőt és Kondor* Ibolyát. Turaközben 
azonban Fedák összeveszett menagereivel, part-
nerei azonban — Nádor és Kondor Ibolya — 
cserbenhagyták. Ettől az időtől kezdve külön 
keresték fel az amerikai városokat Fedák és Ná-
dorék. Igen érdekes a dologban, hogy egy-egy 
városban egyszerre jelennek meg a konkurensek, 
hirdetéseik pedig az újságokban és a plakátosz-

lopokon egymással szemben állanak. Mint azt 
egy amerikai távirat közli, Fedák plakátjain, mint 
igazgató, szerepel. Egyik nagyobb vidéki városba 
most érkeztek meg a riválisok. A város egyik 
színházában — a Manhattamban — Fedák társu-
lata a Leányvásárt mutatja be, mig a másik szín-
házban — a Langaleseban — Nádor és Kondor 
Ibolya a Kék madárban lépnek fel. Mint a távirat 
jelenti, a túrázók között a legvehemensebb harcok 
dúlnak. 

A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve 

a nagyérdekü hasznos tanácsadón és a jövő évi naptáron 
kivül közli 

a minisztériumok ügybeosztását és az 
országos jellegű intézmények címtárát is. 

w|| /II Csütörtök. Róm. kat. is protestáns 
JMI/Ila Damaz p. Oör. kat. Dániel st. Nap 

kel 7 óra 39 perckor, nyugszik 4 óra 7 perckor. 
Időprognózis: Túlnyomóan száras idő várható, éjjeli 

faggyal. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
üizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

M a kezdődtek meg a cseh-magyar 
kereskedelmi tárgyalások, 

Bua oest, december 10. Ma kezdődtek meg 
a cseh- lagyar kereskedelmi tárgyalások, ame-
lyen magyar részről Wodiáner Rudolf báró 
meghatalmazott miniszter, mint a magyar dele-
gáció veze'ője, Moldoványi Sándor követségi 
tanácsos, Wimmersperg Frigyes báró kereske-
delmi államtitkár, Bartha Ernő földmüvelés-
ügyi minisztériumi tanácsos, Siaub Károly 
pénzügyminisztériumi tanácsos és Lukács Simon 
külügyminiszlériumi osztálytanácsos vesznek 
részt. A szerdai tanácskozáson a kölcsönös elő-
terjesztéseket tették meg. 

— Szterényi előadása a városházán. Amint 
már szerdai számunkban is jeleztük, Szterényi Jó-
zsef báró volt kereskedelemügyi miniszter a Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a Lloyd Társulat és a 
Kereskedők Szövetsége felkérésére szombaton, 
13-án ideérkezik, hogy még aznap este előadást 
tartson a „Közgazdasági aktualitások"-r61 Az 
előadást kezdetben a kamara gyüléstermében akar-
ták megtartani, a minden oldalról megnyilvánuló 
nagy érdeklődés folytán azonban a rendező egye-
sületek tegnap a városháza termét kérték a pol-
gármestertől, aki azt készséggel átengedte. Ami-
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kor Szterényi, közgazdasági életünk ezen kima-
gasló alakja „Közgazdasági aktualitások" cimen 
jelezte előadását, az ő nagy tudásával, tapaszta-
latával és széles látókörével bizonyára kiterjeszke-
dik az ipart és kereskedelmet érintő minden fon-
tos kérdésre, az ipar és kereskedelem helyzetére, 
terheire, ezek között elsősorban a forgalmi adóra, 
a helyes és céltudatos kisipari támogatás, keres-
kedelmi szerződések stb. kérdésére, ugy hogy a 
városháza nagyterme is minden bizonnyal szűk-
nek fog bizonyulni azok befogadására, akik e 
fontos kérdéseknek ily hivatott oldalról való meg-
világítását meghallgatni kivánják. 

— Előadások az Egyetem Barátainak Egyesüle-
tében. Az Egyetem Barátainak Egyesületében dr. Márky 
Sándor, a kiváló történettudós igen érdekes és vonzó 
előadást tartott Szabó Károlyról. Utána dr. Málly Fe-
renc leánygimnáziumi tanár olvasott fel részleteket 
,Dante túlvilága fejlődéstörténeti alapon* cimü müvé-
ből. A tulvilágkép kifejlődését vezeti le ebben, a leg-
régibb idők szellemfalvain kezdve a napmythosokon, 
a görög és római klasszikusok másvilágfelfogásán, a 
chaldeus, assyr—babyloniai ind és egyptomi népek 
tulvilághitén, a keresztény látomáskölteszeten át az 
arab jelenéses mondákig. Majd Asin Palacios madridi 
egyetemi tanár akadémiai székfoglaló munkáját mél-
tatva, áttér az arab látomásköltészetre és kiemeli ennek 
hasonlatosságát Dante .Isteni szinjáték'-ával és arra 
a következtetésre jut, hogy Dante halhatatlan müve 
megírásánál az arab víziók hatása alatt állott. 

— Koszorumegváltás. Dr. Szivessy Lehelné 
elhunyta alkatmából koszorumegváltás cimén a 
Szeged szerkesztősége utján Maitinszky Pál a pol-
gármesteri gyorssegélyalapra 200.000, Vágó Árpád 
ugyancsaK a gyorssegélyalapra 200.000 koronát, 
Detsinyi Károlyné (Budapest) az izr. árvaháznak 
300.000, az izr. Leányegyesületnek 200.000, Pál 
Berta (Budapest) az izr. árvaháznak 300.000 koro-
nát küldött. Az összegeket rendeltetési helyükre 
juttatjuk. — Itt emiitjük meg, hogy abban a hí-
rünkben, amely szerint dr. Rottenberg Pál ügyvéd 
és neje, valamint dr. Eisner Manó és neje koszoru-
megváltás cimén 200—200 ezer koronát juttattak 
szerkesztőségünk utján a gyorssegélyalap javára, 
dr. Rottenberg Pál neve sajtóhiba folytán tévesen 
került a lapba. 

Demkóná l , Béke-utca 18. szám. 
50 Telefon 54S. 

I! H A R I S N Y A K 
sicrAnin k ö t ő d c 

Batthyány u ca 2. Kis mö ölt. 
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a legkedvezőbb fizetési feltételekkel 
k e r ü l n e k e l a d á s r a 

B r i l i á n s É k s z e r , 
Schatfhausen, Omega, Doxa, arany és ezüst zsebórák 

6 — I Z — 2 4 személyre. Ezüst cigaretta-szelencék, rftikülök stb. 

Fischer Testvérek Szeged, Kárász-utca to 
RESZLETFIZETESRE 
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kaphatja az első magyar festőművészek 
értékes képeit 

Sztjad,Takaréktár-u. 8. Tclsfon 11-30 


