
j§28 február 17. DÉLMAGIARÖÍSZÍG 

Elővételben 10% kedvezménnyel válíhaíók a Budai 35-Básiya llgamérliőzés jegyei 
Délmagyarország fegylroda. 

A forgalmi adó Jelenlegi rendszerét 
feritartani nem lehet 

A Szegedi Kereskedők Szövetségének képviselője 
az országos ankétról 

„ '{A Délmagyarország munkatársától.') A 
két napon keresztül tartó országos forgalmi 
adó-ankét, amely az OMKE rendezésében 
Budapesten folyt le, túlnőtt az adórendszer-
¿Ueni tiltakozás keretein és oly országos meg-
mozdulássá vált, amely most már komoly 
megfontolásra kell, hogy, birja a pénzügyi 
kormányzatot 

A csütörtökön megtartott ankét az első nap-
nál is érdekesebb anyagot szolgáltatott. Vargha 
Imre pénzügyi államtitkár mindvégig jelen 
volt az ankéten. A Szegedi Kereskedők Szövet-
ségének képviseletében dr. Kertész Béla, a 
"Szövetség ügyésze jelent meg, aki az ankét 
lefolyásáról a következőkben informált ben-
nünket. 

„ — Az országos ankéten valóban az összes 
¡kereskedelmi érdekképviseletek kiküldöttei 
megjelentek, de résztvettek ott az iparostár-
sadalom képviselői is. Már az ankét első 
napján kialakult az a vélemény, hogy a for-
ffalmi adó jelenlegi rendszere tarthatatlan és 
sürgős orvoslásra szorul. Ez nem pártpolitikai 
kérdés és e tekintetben az egységes párt kép-
viselő tagjai az ellenzéki képviselőkkel közös 
alapra helyezkedtek. A forgalmi adó mai rend-
szere elleni küzdelem különös élességet nyert 
azáltal, hogy ennek elvíselhetetlensége a je-
lenleg duló gazdasági krizis forrásából fakad. 
A mai gazdasági válság, amely késhegyig 
menő versenyt létesit a kereskedelem 
és ipar minden szakában, eredményezi, hogy a 
forgalmi adó átháritása teljességgel lehetet-
lenné vált, a kereskedő és iparos ezt az áru-
.yételárhoz hozzá nem számithatja s ezzel a 
forgalmi adó jövedelmi, sőt még súlyosabb 
sjelentőségűvé, vagyonadóvá vált. 

— Az OMKE előterjesztette a pénzügyi 
kormányzatnak azokat a bizonyítékokat, ame-
lyek az ország minden részében felmerült 
>forr/almi adó atrocitásokra vonatkoznak. A 
^Szegedi Kereskedők Szövetségének képvisele-
tében felszólalva rámutattam mindazokra a 
Visszásságokra, amelyek az adóbehajtások és 
ellenőrzések körül jelentkeznek és képvisel-
tem a szövetségnek az utóbbi nagygyűlésen 
bozott határozatait. 1 

— Vargha Imre államtitkár csütörtökön ref-
lektált az összes elhangzott felszólalásokra. 
Kijelentette, hogy maga is a fázisos rendszerre 
való lassú áttérés hive. Sokk cikkre már meg-
valósította a fázisos rendszert és még sok cikk-
re meg fogja valósítani, ezek között elsősor-
ban a fűszer- és gyarmatáruk és a gyufa fog-
nak következni. Ezt követni fogják egycb cik-
kek is. Egyszerre, radikálisan a fázisos for-
galmi adórendszert életbeléptetni a kincstár 
érdekeinek és a költségvetés egyensúlyának 
rázkódtatása nélkül nem tudja, — mondotta. 
— Belátja, hogy etikailag kifogásolható a 
forgalmi adóellenőrök jutalékának rendszere, 
azt megígéri, hogy ezt el fogja törölni és 
inkább ott, ahol szükség mutatkozik, a for-
'tjaUni adóellenőrök fizetését fogja felemelni. 
Megígérte azt is, hogy a 3 százalék havi ka-
mat leszállítását is behaló mérlegelés tárgyává 
fogja tenni. 

. — A felmerült adósérelmekre vonatkozólag 
kijelentette, hogy az OMKE, vagy a fiókjai 
által előterjesztett minden sérelmet nyomban 
meg fog vizsgáltatni és ennek kivizsgálásá-
nál az OMKE kiküldöttei jelen lesznek. A 
felszólalásának jelentős részét képezte a ónban 
az a kijelentése, hogy csak a szándékos, rossz-
hiszemű adóeltitkolást, a dolust kivánja bün-
tetni, ellenben a culposus cselekményeket bir-
sággal sújtani nem fogja, vagyis nem bírságol 
ott, ahol nyomós mentő okok szólnak az adózó 
mellett. > < ' > V '> ' . ' V i i 

— Az országos ankét a pénzügyi állam 
titkárnak ezen igérefetit csak átmeneti intéz-  1  

kedéseknek tekintette és az ország egész ke-
reskedő és iparos közvéleményét képviselő 
nagygyűlésből követelményként alakult ki az 

a határozat, hogy az ország gazdasági életének 
mai súlyos helyzetében a forgalmi adó jelen-
legi rendszerét fentarlani nem lehet. Ha a 
pénzügyi kormány fél a kísérletezéstől a fá-
zisos rendszer életbeléptetése tekintetében, ugy. 
a kincstár számára a kereskedő- és iparos-
osztály kész garanciákat is nyújtani arra, hogy, 
károsodás ebből a kincstárt érni nem fogja. 
A fázisos rendszer életbeléptetésével a pénz-
ügyi kormányzat nem követ el kísérletezést, 
de kísérletezés az ország gazdasági életének 
és rendjének biztonságával az, ha a jelenlegi 
forcfalmi adórendszer továbbra is fenmarad. 

B F H T Péntek. Róm. kath. Donát pk. Pro-

" ' * testáns Donát. Nap kél 7. óra 
5 perckor, nyugszik 5 óra 25 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap dílelőtt 
10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 8—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárul 61. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel 816.) 
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31, (Tel. 
1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. 

— Höcmelkedés. A Meteorológiai Intézet jelen-
tése: Hazánkban a megujult lecsapódások nagy-
részt meghaladták az 5 mm.-t és részben hó, rész-
ben eső alakjában fordultak elő. Jóslat: Változé-
kony idő lecsapódásokkal, nyugat felől hőemelke. 
dés valószínű. 

— Csengcry János felmentése a tanárvizsgáló bi-
zottság elnöki tisztétől. Budapestről jelentik: A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. C s e n-
g e r y János egyetemi tanárt, a szegedi állami 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökét tiszt« 
alól saját kérelmére felmentette és a bizottság el-
nökévé dr. H u s z tjfi József egyetemi tanárt egy-
idejűleg kinevezte. 

— Dr. Boross József emléke. Az a bízottság, 
amely eredményes akciót szervezett a tragikus 
véget ért dr. B o r o s s József kórházi igazgató-
főorvos emlékének megörökítésére, most beadványt 
intézett a város tanácsához és bejelentette, hogy 
a kórház előtt felállított szoborműért még 4080 
pengővel és az összeg tizennégy százalékos kama-
tával tartozik, mert a gyűjtésből befolyt összeg 
a költségeket csak részben fedezte. A bizottság 
azt kéri most a tanácstól, hogy ezt a hátralékot 
vállalja magára a város. Értesülésünk szerint — 
bái* a tanáes a kérelemmel még nem foglalkozott 
— a városházán a kérelmet teljesen indokoltnak 
tartják és bizonyosra veszik, hogy a tanács azt 
teljesíteni is fogja. 

— Pénteken ülést tart a templomépitö bizottság. 
A fogadalmi templom építését irányító bizottság 
pénteken délután négy órakor ülést tart a polgár-
mester elnökletével. A bizottság az idei építési 
programot álütja össze. 

A Szegedi Kereskedők 
Szövetsége nagygyűlése 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége legutóbbi 
ölesén ugy halározotf, hogy a vasárnapi munka-
szünetnek a fűszer-, csemege- és élelmiszer-
szakmában történő bevezetése tárgyában meg-
hallgatja az ez ügyben határozni jogosult leg -
közelebbről érdekelt kereskedőket is. E cél-
ból 19-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a 

kereskedelmi és iparkamara gyüléstermében 

nagygyűlést tart, amelyen véglegesen állást 

foglal a szövetség a fűszer-, csemege- és 

élelmiszerkereskedelem vasárnapi zárórája 

ügyében. Tekintettel a tárgy fontosságéra, ez-
úton is felkéri a szövetség ugy a nagytanács 
tagjait, mint az érdekelt fűszer', csemege- és 
élelmiszerkereskedőket, hegy a nagygyűlésen 
okvetlenül jelenjenek meg, mert a szövetség 
ezen a nagygyűlésen e kérdésben minden 
körülménvek kötött áitá&tioahl. 

— Angsta legyőzte a ma§yar hokkic&apatot. Sankt 
Moritzból jelentik: A jéghokkei verseny mai ered-
ménye: A n g l i a — M a g v a r o r s z ág 1:0. A jég 
igen rossz volt. Az első 10 percben a két fél 
egyenlő erejű játékot mutatott, később azonban 
érvényesült az angolok jobb technikája. A gólt Car. 
rutherc lőtte az angolok javára az első harmad-
ban. Ezzel a győzelemmel Anglia csoportbajnck 
lett. 

— IsieniJszlelsl a zsinagógában pénteken délutáu 
5 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt. 

— A város templomot épiftet a királyhalml Tá-
rostanyára. Csütörtökön délben B a r m o s György 
alsóközponti plébános vezetésével küldöttség ie-
lent meg a polgármesternél, akinek bejelentették, 
hogy a királyhalmi várostanya mellett a hívek ön-
kéntes adományaiból és a hitközség által fölvett 
kölcsönből fölépült a plébánia-lak. Mivel az al-
sóközponti plébánia nem láthatja el a hatalmas 
kiterjedésű terület lakosságának lelki szükségleteit, 
szükségessé vált. hogy a királyhalmi várostanyán 
uj plébánia alakuljon. A püspök megígérte, hogy 
papról gondoskodik, ha a város a templomot 
felépiti. Alsótanya lakosságának az a kérése, hogy 
a város mielőbb építtesse fel ezt a templomot. A 
polgármester kijelentette a küldöttség előtt, hogy 
a kérést a maga részéről teljesen indokoltnak 
tartja és meg van arról győződve, hogy azt a ta. 
nács is, a közgyűlés is, meg a kormányhatós^g 
is honorálni fogja. Nem hiszi, hogy a templom-
építésnek pénzügyi nehézségei lennének. 

x G. B. L, báli selyemharisnyák minden színben 
Lampel és Hegyinél. 5S6 

R h e u m a i i z i m i s 

ellen használja o kitűnően 
bevált 
A s p l r i n - t a b l e t t á k a t 

A fájó testrészt ezenfelül dör-
zsölje be a szintén jól ismert 

S p i r o s a l - o l d a t t a l 

mely mélyen be-
hatol a betegség ( 
fészkébe és harna- \ 
rosan enyhüléstJ 

hoz. 
Minden gyógy-

szertári)«! kapha-
tók. Ügyeljünk 
mindig az ere-
deti 
csomago' 
lásral f 


