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A városi tisztviselők tiltakoznak 
a f i z e t é s B e s z á l i i t á s ellen 

Fizetéscsökkentés helyell a keresettadó emelését Javasolják 

fA Délmagyarország munkatársától.) A 
városi alkalmazottak egyesülete a várban Iev5 
hivatalos helyiségében csütörtökön este gyű-
lést tartott, amelyen tiltakozott a lisztvlselő-
fizetések leszállítása ellm. Elhatározta az 
egyesület, hogy tiltakozását memorandumba 
foglalja és azt eljuttatja dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármesterhez, elküldi azonkívül a me-
morandumot a törvényhatóság valamennyi tag-
jának. Elhatározták még a gyűlésen azt is, 
hogy a segédhivatali tisztviselők országos szö-
vetségének vasárnapi kongresszusán a városi 
alkalmazottak egyesületének több tagja Sántha 
László irodaigazgató vezetésével résztvesz és 

a kongresszuson szintén kifejtik tiltakozáso-
kat a fizetésleszállitások miatt. A kongresz-
szuson az egyesület előterjeszti a memoran-
dumát is, amelyben többek között azt kivánja 
az egyesület, hogy a pótlékokat hagyják meg. 
a törzsfizetést ne csökkentsék, ellenben az ál-
lam emelje fel a keresetiadót. 

* • 

'A' Városi alkalmazottak kiküldöttei határo-
zatuk ellenére sem jelenhetnek meg vasár-
nap a segédhivatali tisztviselők országos szö-
vetségének kongresszusán, mert a nagygyűlést 
— mint Budapestről jelentik — a budapesti 
főkapitány betiltotta. 

Tízezer pengőt sikkasztott 
a kiszombori uradalom gazdatisztje 
4 jó csatádból származó fiatal gazdatisztei megbilincselve hozták Szegedre 

a csendórók 

('A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt a kiszombori csendőrök elegáns 
magánautón, erősen megbilincselt, jól öltö-
zött fiatalembert hoztak be a szegedi ügyész-
ség fogházába. A' törvényszék épülete előtt 
nagy feltűnést keltett a menet. A' megbilincselt 
fiatalembert, Dafer Ödön gazdatisztet két csen-
dőr segítette le az autóról, azután mindhár-
man gyorsan eltűntek az épületben. 

Dafer Ödön esztendőkkel ezelőtt került Már-
tnarosszigetről, egész fiatalon a kiszombori 
Bfosí-öwics-uradalomba gazdatisztnek. Az igen 
jő családból való intelligens fiatalembert az 
uradalomban megszerették és az utóbbi időben 
már teljhatalmú megbízottként intézkedett a 
birtokon. Dafer ödön hónapokkal ezelőtt meg-
változott Az addig szolid fiatalember költe-
kezőn élt, sőt autót is vásárolt magának és 
autóján egyre gyakrabban rándult át Kis-
zomborból Szegedre. Az uradalomban először 
nem gyanakodtak. Néhány nappal ezelőtt 
azonban rájöttek, hogy az uradalomban je-
lentősebb összegű sikkasztások történtek. Át-

vizsgálták a könyveket és megállapították, 
hogy Dafer Ödön hónapokra visszamenőleg 
sikkasztotta az uradalom pénzét. Sikkasztásait 
szabálytalan könyveléssel igyekezett leplezni, 
arai sikerült is neki rövid ideig. A rovancsólás 
közel tizezerpengős hiányt állapitotl meg, ame-
lyet Dafer ödön elsikkasztott és elköltött. 

A1 "Blaskovics-uradalom a leleplezés után 
azonnal feljelentést tett a kiszombori csend-
őrségen a megtévedt fiatalember ellen. Dafer 
Ödónt a csendőrök kihallgatták, azután meg-
bilincselve az ügyészségre szólították. 

Az uradalmi gazdatiszt családja, az előkelő 
rokonok, amikor értesültek Dafer ödön bot-
lásáról, érintkezésbe léptek az uradalommal 
és felajánlották, hogy az elsikkasztott összeget 
teljes egészében visszatérítik, ha az urada-
lom visszavonja a feljelentést. Valószínű, hogy 
az uradalom elfogadja a család ajánlatát és 
ez esetben Dafer ödön ellen nem indul bűn-
vádi eljárás. 

A' gazdatiszt egyelőre az ügyészség foglya. 

D lefaragott költségvetés 
1,691.000 pengős deficitjének kiegyenlítésére 

68 százalékos pétadóra lesz szükség 
Emelik a kereseti adóf, a? ingatlanátírási illetéket, a szódaadót - B pénzügyi bizottság 

befelezte a költségvetés tárgyalását 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

pénzügyi bizottság pénteken este befejezte a 
város jövő évi költségvetésének a tárgyalását. 
Akármennyire is igyekezett a bizottság a 
büdzsé kiadásait lefaragni, bevételeit fokozni, 
az eredmény nem nagyon örvendetes, mert 
a városnak amugv is agyonterhelt lakosságára 
ujabb terheket kényszerit. 

A deficit ugyanis 1,691.000 pengő, 
amit csak ugy lehet eltüntetni, ha az 
eddigi 50 százalékos pótndót 68 szá-

zalékra emelik fel. 

'A szerdai ülés után — mint emlékezetes 
— a bizottság a költségvetést kiadta Scultéty 
Sándor főszámvevőnek és fíack Lipót tanács-
naknak, hogy mégegyszer vizsgálják át alapo-

san és a pénteki ülésen tegyenek megfelelő 
javaslatot a deficit eltüntetésére. 

Igy a pénteki ülésen újból végigment a 
pénzügyi bizottság a költségvetés egyes téte-
lein és elsősorban azt határozta el, hogy a 
várost rendkívüli mértékben sújtó 280-000 
pengős rendőrségi hozzájárulást a felére, 
140.000 pengőre szállítja le és igy állítja be 
a költségvetésbe. A javaslat elfogadását azzal 
indokolja a pénzügyi bizotiság, hogy Buda-
pest székesfőváros a bevétel másfél százalé-
kát fizeti rendőrségi hozzájárulás cimén, mig 
Szeged hozzájárulása a bevétel három és fél-
százalékát teszi ki. A' pénzügyi bizottság ez-
zel kapcsolatban azt javasolja, hogy irjon 
fel a közgyűlés a rendőrségi hozzájárulás ará-
nyos és igazságos leszállításáért. 

Belvárosi Mozi Szombat, vasárnap 

J ron r l l c Mac Oonnid *« Dennl i Klng 

leomjabb aiines operettje a 

Csavargókírd Jy Híradó. 
Előadások kezdele S. 7, 9. vasárnao 3. 5. 7. 9 órakor 

INQAQI A GORILLA 
izgalmas dzsungel film és a Két arab lOVBE 
vígjáték TCILLIAM BOYD-dal szombat, vasárnap 

a K o r z ó b a n . 
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Mindenkit meghódít a 

magyar gyártmányú 372 

l e m b e r g s e l y e m 

harisnya 
minden létezd divatszlnben hatféle 
minőségben. Gyári lerakat: 

Pollák Testvéreknél 
r»Fn FlórhnrlsnyAk nagy vAlatr lékban. 

A" pénteki ülésen ezenkívül több jelentős 
kiadási tételt törölt vagy csökkentett a bi-
zottság. Igy teljes egészében eltörölte a hit-
felekezetek segélyére beállított 24.000 pengői 
azzal az indokolással, hogy az egyes feleke-
zetek külön megadóztatják híveiket, amiből 
megfelelő bevételekhez jutnak. A' bizottság a 
debreceni példára hivatkozik, ahol szintén 
teljes mértékben eltörölték a hitfelekezetek 
segélyezését. 

Miután a pótadó csak a h'ázadó, a föld- és 
tantiemadó után vethető ki, viszont a szabad-
foglalkozásuakat ez az adó nenj sújtja, elfo-
gadta a pénzügyi bizottság azt a javaslatot, 
hogy a pótadó emelésével egyidejűleg feleme-
lik a szabadfoglalkozásúak eddigi ötszázalékos 
keresetiadóját hat százalékra. Ez az emelés 
körülbelül 80 ezer pengő bevételi többletet je-
lent a városnak. _ 

A nyugdijképes állást betöltő nagyobb fize-
tésű tisztviselők 50 százalékos, városi pótlé-
kát 60, a kisebb fizetésüekét, akik törzsfize-
tésük 25 százalékát kapják városi pótlék ci-
mén, 50 százalékkal csökkentik és nem tiz 
hónapra, ahogyan eredetileg tervezték, ha-
nem az egész 1932. évre. 

Azoktól a tisztviselőktől, akik' a huszonöt-
százalékos pótlékot segély, vagy jutalékképen 
kapták (tanítók, tanárok, ideiglenes alkalma-
zottak), a pótlékot a jövőben teljes összegé-
ben megvonják. — .. - -

Törölte a pénzügyi bizottság a k"épvis?Ml 
átalányok hetvenöt százalékát és a különmun-
ka átalányokat teljes egészében. Mindezek a 
lefaragások és bevételemelések végeredménye-
képen áll elő annak a szükségessége, hogy az 
ötvenszázalékos pótadót hatvannyolc százalék-
ra kell emelni. .. . . 

Az ülés ezután foglalkozott Petrik 'Antal 
két javaslatával. Az egyikben Petrik azt in-
dítványozta, hogy az ingatlanok városi át-
írási illetékét másfél Százalékról két és fél-
százalékra emelje fel a város. Miután azon-
ban az ingatlanok átiratási illetékének nagy-
ságát tőrvény szabályozza, a kisgyűlés fel-
iiratot intéz a kormányhoz, hogy az 'ingat-
lanok városi átiratási illetékét emelje fel há-
rom és félszázalékra. 

A rnásodik indtiványa Petriknek' az volt, 
hogy a szikviz és más ásványvizek fogyasztási-
adóját a duplájára emelje fel a város. Ennek 
a keresztülvitele egyszerű szabályrendelet mó-
dosítással lehetséges. Ilyenképen a város ifjabb 
ötvenezer pengő bevételhez juthat. A pénz-
ügyi bizottság Petrik mindkét indítványát el-
fogadta. 

Végül letárgyalta a pénzügyi bizottság a 
szegedi moziknak azt a kérését, hogy a mo-
zik vigalmiadóját a város mérsékelje. A' pénz-
ügyi bizottság, tekintettel a mai nehéz vi-
szonyokra, a kérelmet elutasította. 

Az igy átgyúrt költségvetés a szeptemberi 
közgyűlés elé kerül. 

Olcsú 

367 
hegedi! • • vásár 

Mélyen leszállított árak. 
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