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1 millió adói 
és 37© eser pengő ssLüteségaüói 

fiscetteK b e S z e g e d i e n 

A kamatamnesxiia miatt ax idén negyedmillió pengővel több 
adói fi szettek ki, mint tavaly — fsyolcszáx adóxó kapóit kamat-

amnesxtiút 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes, hogy pénzügyminiszteri rendelet értel-
mében mindazok az adózók, akik julius 1-től 
adóhátralékban voltak, kamatamneszliában 
részesülnek, ha a hátralékot november 15-ig 
megfizetik. Ez a rendelkezés lényeges könnyí-
tést jelentett, mert az adóhátralékok után 
fizetendő késedelmi kamat évi 12 százalék. 

Az adóhivatal forgalmát — amiről vasárnapi 
számunkban beszámoltunk — a kamatam-
nesztiarendelet lényegesen fokozta. Azonban 
a könnyítések ellenére is még mindig sokan 
vannak, akik adóhátralékaikat nem tudták ki-
egyenlíteni, ezért két nappal ezelőtt ujabb 
rendelet jelent meg, amely az adóbefizetések 
határidejét különféle kamatkedvezménnyel 
meghosszabbította. 

Dr. Hammer Fidél, az adóhivatal vezetője 
a kamatamnesztiás befizetésekről a követke-
zőkben tájékoztatta a Délmagyarország mun-
katársát: 

— A kamatamnesztiarendelet megjelenése 
Óta november első felében kereken egymillió 
pengőt fizettek be együttesen kezelt adókban 
a városi adóhivatal pénztárába. Szükségadó-
ban a hónap első felében 370 ezer pengőt. *A 

mult évnek ugyanebben az időszakában egy-
millióegyszázezer pengő volt a befizetés, te-

hát most november első felében negyedmil-
lió pengővel többet fizettek be, mint a mult 
évben. 

— A kamatamnesztiát körülbelül 800 adózó 
•ette igénybe, miután azonban még mindig 
sok a hátralékos adózó, az ujabb rendelet 
ujabb kamatkedvezményt biztosit. A rendelet 
szerint azok az adózók, akik november 16-a 
után november végéig kifizetik a folyó év 
víégéig együttesen kezelt adóikat, háromszá-

(A Délmagyarország munkatársától.) Három be-
törést követtek el szerdán éjjel Szegeden. Kovács 
Mihály öthalom-uccai füszerkereskedő boltjának 
uccai külső ajtaját feszitették fel az éjjel és már 
éppen hozzáfogtak az üzletbe vezető másik ajtó 
zárának a leveréséhez, amikor a zajra felébredt 
a tulajdonos és elkergette a betörőket. A betörők 
azonban üres kézzel még sem távozlak, maguk-
kal vitték a két ajtó közé kitett — két kiló borjú-
húst és egy kiló marhahúst. 

Nem volt szerencséje annak a betörőnek sem, 
aki Csengeri János Szatymaz-ucca 7. szám alatti 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Csütörtökön délelőtt megszólalt a polgármesteri hi-
vatal telefonja. Dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter hivta föl a hivatalát és arra kérte dr. Rőtli De-
zső aljegyzőt, hogy küldjön egy városi autót a la-
kása elé, mert föl akar látogatni hivatalába. A vá-
rosházán percek alatt elterjedt a polgármester be-
jelentésének a hire, a gépirókisasszonyok valósággal 
megrohanták a Széchenyi-tér virágos kofáit és per-
cek alatt összevásároltak minden ibolyacsokrot. A 
virággal azután elborították a polgármester Íróasz-
talát, amely hetek óta gazdátlanul várta Somogyi 
Szilveszter gyógyulását 

A polgármester tizenegy órakor ijjt föl lakása 
előtt az autóba és meghagyta a soffőrnek, hogy 
először a fogadalmi templomba vigye. A templom-
ban egynegyed órát töltött el, azután átment a plé-
bániára és meglátogatta Bezdán József püspöki 
helynököt, a Belváros uj plébánosát, aki nagy 
örömmel fogadta a váratlan vizitet. A plébániá-
ról azután a városházára autózott a polgármes-
ter. A tisztviselők az ablakból lesték érkezését 

zalékos késedelmi kamatot fizetnek', a be-
hajtási illetéket elengedik. Azok' az adózók, 
akik november 30-a után december végéig 
fizetik be együttesen kezelt adóikat, hat szá-
zalék késedelmi kamat mellett teljesíthetik 
a befizetéseket ugyancsak a behajtási illeték 
mellőzésével. 

— Az adófizető közönség legnagyobb része 
nem tudja — mondotta dr. Hammer Fidél —, 
hogy azok az adózók, akik november előtt ki-
fizették adótartozásukat és e tartozásaik után 
a szabályszerű évi tizenkétszázalékos kése-
delmi kamatot is kiegyenlítették, ha a városi 
adóhivatalnál jelentkeznek, akkor a felszámí-
tott és már befizetett késedelmi kamatot és 
behajtási illetéket az adóhivatal oly módon 
rendezi, hogy az adózók javára irja. . 

— A 800 adófizetőnek, aki a kamatamuesz-
tiát igénybe vette, ily módon körülbelül 8000 
pengőt irt javára az adóhivatal. Érdekes, hogy 
a város csak 350 ezer pengő adóra számított 
november folyamán, de az adózók olyan élénk 
tempóban teljesitik a fizetéseket, hogy már 
eddig is nagyobb összeget szállított be az adó-
hivatal a város pénztárába. A befizetések bi-
zonyossá teszik azt is, hogy a város december 
1-én zavartalanul eleget tud majd tenni fize-
tési kötelezettségeinek. 

Érdeklődtünk aziránt is, hogy megjelent-e 
egy olyan rendelet, amely szerint a nagyobb 
összeggel hátralékban levő adózókat kipelsnr 
gérezik. Dr. Hammsr Fidél kijelentette, hogy 
van ilyen rendelet. Eszerint azoknak az adó-
zóknak a neveit, akik kétévi előírásnak meg-
felelő adóval tartoznak és tartozásuk a tíz-
ezer pengőt eléri, közhírré teszik, de ezenkívül 
a hátralékok behajtását is a legszigorúbban 
kell szorgalmazni. , 

fűszerüzletében kísérelt meg betörést. Az udvar 
felőli ajtón mászott be az üzlethelyiségbe, becso-
magolt egy kilő kolbászt és éppen a halas hordó-
ból lakmározott, amikor Csengeri észrevette, hogy 
üzletében valaki jár. Beszaladt a boltba, mire 
a tettes elmenekült. 

A Török-ucca 6. szám alatt követték el a harma-
dik betörést, ahol Feldmann Janka lakásán az 
éléskamrát teljesen kifosztották. Még a lábosokat 
is elvitték. 

A rendőrség mindhárom betörés ügyében meg-
indította a nyomozást 

és vácták, hogy mikor ér föl hivatalába. Sokáig 
hiába várakoztak rá, a polgármester ugyanis elő-
ször a könywivői hivatalba ment és ott Dékány 
Sándor főszámvevőhelyettestől aziránt érdeklődött, 
hogy milyen arányban folynak be a földbérek. Kö-
zel félórát töltött itt és csak akkor ment föl a 
hivatalába, amikor részletesen megismerte a vá-
ros pénzügyi helyzetét 

Mosolyogva lépett be azután rég látott hiva-
talába. Barátságosan üdvözölte a mellette dolgo-
zó tisztviselőket és szelíden összeszidta a kisas-
szonyokat, amiért redukált fizetésüket virágvásár-
lásra pocsékolják. Arca kissé sápadt volt, amikor 
leült íróasztala mellé, de néhány perc múlva visz-
szakapta szinét. A szokatlan lépcsőjárás fárasz-
totta eL 

Távolléte alatt hivatala meglepetést készitett 
elő számára. Mellékállómást szereltetett föl tele-
fonjához. Az uj, kapcsolós készüléket azonnal ész-
revette és érdeklődve hallgatta jegyzőjének magya-
rázatát hozzá. Azért szereltették fel ezt a készüléket, 
hogy. ne zavarhassák minden apró-cseprő ügyben 

telefonon keresztül. Most a telefon csengője a 
titkári szobában szólal meg először és onnan csak 
akkor kapcsolják be hozzá, ha tényleg csak • 
polgármester intézheti el a kérdéses ügyet 

— Ez bizony jó lesz igy, legalább nem zavar-
nak majd annyian, — mondta elkomolyodva. 

Lassankint benépesedett a szobája. Egymásután 
jöttek a főtisztviselők, hogy üdvözöljék betegségé-
ből fölépült főnöküket, aki elmondotta, hogy egye-
lőre még csak próbálgatja az egészségét, kíváncsi 
rá, hogy bírja e már a munkát. 

— Bizony, ugy érzem — mondotta —, hogy vi-
gyázni ke" még egy ideig, mert hát nem vagyok 
teljesen rendben. Sejtem, hogy mikor kezdődött a 
baj. A Nagyszeged-párt tartott ülést. A tisztviselők 
fizetésének leszállításáról volt szó. Nagyon izgatott 
volt a hangulat Indulatba jöttem, jelszólaltam én is. 
Beszéd közben hirtelen ugy éreztem, mintha a mei. 
lemben valami átugrott volna a baloldalról a Jobb-
oldalra.. . Ebben a pillanatban be is rekedtem. 
Akkor kezdődött, akkor kezdett ugrálni a szivem... 

Ezután békéscsabai pihenéséről beszélt A fiánál 
volt dr. Somogyi Miklósnál, a csabai vasút fel-
ügyelő-mérnökénél. Nagyon jól érezte magát So-
kat játszott a legkisebb Somogyival, a tizenhárom-
hónapos Miklóskával. »Véletlenül« egy u j fénykép 
is akadt nagyapja tárcájában. Büszkén mutatta 
meg. Kis amatőrkép, a legkisebb Somogyi édes-
anyja mellett áll és vidáman kacag a fényképező-
gép bolondos lencséjébe. Nagyon büszke a gyö-
nyörű emberfiókára a nagyapja. Féltékenyen dug-
ja vissza a képet a zsebébe. 

Most komolyabb dolgokról esik szó. A földbérek-
ről, a fizetésekről, az adókról. A tisztviselők meg-
nyugtatják, hogy nincs aggodalomra ok. A dolgok 
szépen rendbe jönnek, nem lesz ba] elsején mm. 

— Hát ne is legyen, gyerekek — mondja 
azután —, mert egyelőre rátok hámi a neheze, 
fin csak olyan vendég leszek egy darabig a város, 
házán . . . 

Közben bontogatja felszaporodott postáját, ér-
deklődéssel nézegeti a leveleket és igazgatja az 
illatozó ibolyacsokrokat a vizespoharakban. 

Csökkenteni akarják 
a bíróilag megállapított ügy-

védi költségeket? 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ügyvédi kö-

rökben feltűnést keltett az a hir, hogy egy bizal-
mas intézkedés arra utasítja a bíróságokat, hogy 
a bíróilag megállapított költségeket a jövőben 30 
százalékkal mérsékeljék. A hir szerint a napokban 
érkezett egy ilyen tartalmú levél a szegedi tör-
vényszékhez és ez a levél olyan utasítást is tar-
talmaz, hogy a birák a 30 százalékos csökkentésen 
tulmenőleg még kevesebbet is megállapíthatnak, 
ha ugy látják, hogy. a felek anyagi viszonya ezt 
megkívánja. 

Az intézkedés nagy megdöbbenést keltett ügy-
védi körökben és amennyiben a hir megfelel a 
valóságnak, erőteljes mozgalmat kívánnak indí-
tani az amúgy is súlyos helyzettel küzdő ügyvéd-
társadalom létérdeke védelmében. 

\ i 

Hó 
Budapest, november 19. Tegnap ujabb nagy le-

csapódások voltak. Már nemcsak a hegyen volt 
havazás, hanem egyes alföldi állomásokon is. A 
fővárosban összesen tizenegy milliméter volt a 
csapadék, a Duna—Tisza kőzött sok helyütt husz 
milliméternél is több esőt mértek. A nyugati határ-
szélen már tegnap délelőtt megszűnt az eső, az 
ország középső vidékei azonban csak ma éjszaka 
kapták meg a javulást keleten pedig még ma 
reggel is esett az eső. 

A hegyeken igen tekintélyes mennyiségű hő hul-
lott. A Svábhegyen ma reggel öt centiméter hó 
feküdt, a Dobogókőn pedig huszonnégy centiméter. 
A Mátrában is körülbelül 20 centiméteres hó van. 
Lenn a síkságon nem volt éjjeli fagy, annak 
ellenére, hogy nappal is csak kevéssel állott a 
hőmérséklet a fagypont felett. 

Széchenyi Mozi 
Péntek, szombat, november 20 én és 21-én 

Csak 16 éven felülieknek! 
Müsoriorlódás miatt csak 2 napig 

Claude Farrére „flkl ölt" e. regénye filmen 

Bosporusi éjszakéák 
Nagyszabású dráma 10 felvonásban 

FSssoreplík: 

Conrad Veidl és Heinrich George 
Előadások 5, 7. 9 órakor. 

Cifitörfdfcre virradóra 
három betörést követtek el Szegeden 

A zsákmány: élelmiszer 

Polgármesteri vizit a városházán 


