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Szeptember végéig az adók 50 százalékát, 
december elsejéig az adók 90 százalékát 

kell behajtani 
A pénzügyminiszter szigora leirata a városhoz — Nem szállítják le az adótarto-

zások késedelmi kamatát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénzügyminiszter sürgős leiratot intézett a vá-
ros hatóságához, amelyben felhívja a polgár-
mestert, hogy utas 11 ta a városi adóhivatalt 

az adók legszigorúbb behatá-
sára. 

A pénzügyminiszter azt kéri a várostól, hogy 
szeptember végéig az adóhivatal hajtsa be at 
sfőtrt adók 50 százalékát, december elsejéig 
pedig az adók 90 százalékát. A pénzügyminisz-
ter rendelete szerint, amennyiben az adóhiva-
tal nem szorgalmazná kellően az előirt adók 
behajtását, retorziókat helyez kilátásba és az 
adók pontatlan behajtásáért az adóhivatal ve-
zetőjét teszi felelőssé. A leirat hangsúlyozza, 
hogy amennyiben az adóhivatal az előirt kőz-
sdókat a kivánt mértékben behajtani nem 
tudná, az esetben a pén2ügylgezgató a kc i-
Igazga'ási lizottság októberi ülésén kérni fogja, 
hogy a bizottság az adóhivatal vezetőjével 
szemben az anyagi és erkölcsi Jclelősséget ál-
lapítsa meg. .... _ _, 

Az adók behajtásával kapcsolatban a pénz-

ügyminisztertől még egy leirat érkezett, még 

P«Hg - - - - - ? 
az adótartozások után fizetendő 

késedelmi kamatok 
Agyéban. A város tőrvényhatósági bizottsága 

annakidején felirt a pénzügyminiszterhez, 
amelyben arra kérte a minisztert, hogy az 
adótartozások után megállapított 12 százalék 
késedelmi kamatot szállítsa le, mert a mai 
viszonyok között az adófizető, polgárság azt 
képtelen megfizetni. 

A miniszter mo6t válaszolt a város feliratára 
és azt elutasította. Az indokolásban kifejti a 
miniszter, hogy általában nem mindenki fizet 
12 százalék késedelmi kamatot, csak azok, 
akiknek közadója évi 200 pengőn felül emelke-
dik. Azok az adózók, akiknek évi adója 200 
pengőn alul van, nem 12, hanem csak 6 szá-
zalék késedelmi kamatot fizetnek. De nem< 
fizetnek 6 százalck késedelmi kamatrál többet 
azok az adózók sem — mondja tovább a le-
irat —, akik tartozásaikat a kivetés után há-
rom hónap alatt megfizetik, tekintet nélkül 
adójuk nagyságára. Végül 6 százalék késedcl-
mi kamatot engedélyeznek azok' részére, akik 
valamilyen elemi csapás folytán kárt szenved-
tek. Az ilyen eseteket egyénileg bírálják el. 
Általában tehát — amint azt elutasító leira-
tában a pénzügyminiszter megjegyzi — eléfi 
nagy kategória részesül a 6 százalékos kése-
delmi kamatfizetés kedvezményében és ezért 
nem látja Indokoltnak, hogy a késedelmi ka-! 
mat kulcsát alacsonyabban állapisák meg. i 

• . i 

Hétfőn hajnalban kifosztották 
dr. Sőreghy Mátyás Petőfi Sándor-sugárul! lakását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
hajnalban a Petőfi Sándor-sugárut 10. alat-
ti ház házmestere, amikor kinyitotta e ka-
put, észrevett«, hogy az egyik elsőemeleti la-
kás erkélyéről kőtél lóg alá. A házmester ér-
tesítette az örsaemes rendőrt cs rövidesen ki-
derült, hogy az elsöemeleti lakást az éj folya-
mán kirabolták. Értesítették a lakás tulajdo-
nosát, dr. Sőreghy Mátyás ügyvédet, aki Szaty. 
mázon nyaralt és az ó segítségével megálla-
pította a rendőrség, hogy a betörök naay zsák-
mányra teltek szert. 

A lakásban található fehérnemüeket, éksze-
reket, kisebb értéktárgyakat a betörök mind 
összecsomagolták ér magukkal vitték, még pe-
dig az erkélyen keresztül. A betörők ugyanis 
csak az ablakon keresztül távozhattak el, mert 
a ház kapuja be volt zárva. Ezért egy pokró-

cot széthasítottak, kőtelet fonták belőle és a 
kőtél végét az erkély korlátjához erősítve le-
ereszkedtek az uccára. A betörők valószínű-
leg az esti órákban, kapuzárás előtt mehettek 
he a házba. A lakás ajtaját álkulccsal nyitot-
ták ki és az esész éjszakát a lakásban töltőt, 
ték. . . . . ' . ' " v 

Dr. Sőreghy Mátyást nemrégiben már meg-
látogatták a betörők. Az ügyvéd és családja 
akkor Szegeden tartózkodott, a betörök ek-
kor szatymazi villáját szemelték ki és azt fosz-
tották ki. Dr. Sőreghy Mátyás nemrégen ki-
költözött Szatymazra, mire a betörök a sze-
gedi lakását szemelték ki. Valószínű, hogy 
mind a két betörést ugyanazok a betörők kö-
vették el és a betörők jól ismerhették a kö-
rülményeket 

Augusztus első hetében kedvezően alakult 
a város pénzügyi helyzete 

Héttön visszafizették a százezerpengős átmeneti kölcsönt 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A baro-
metrikus maximum Franciaországon 765 mm., a 
minimumok Islandon 745 mm. és a Balti álla-
mokban 755 mm. Csapadék a minimumok körfit 
volt, Kőzépeurópában" még mindig hűvösebb idő 
uralkodik, de Nyugateurópa már melegebb. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 23.7 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 1<U> fok Celsius. A baro-
meter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.1 mm., este 762.1 mm. A levegő pára-

" tartalma reggeí 90 százalék, délben 63 százalék. 
A szél iránya északnyugati, erfa ége 4-r5.t A le-
hullott csapadék 11.2 mm. volt. 

Idő}ó*lat a Délvidékre:. Változékony, lasain me-
legedő idő. Futó záporok lehetségesek Száraz jel-
legű időjárásra egyelőre nincsen kiljtiS. 

> Pokolgép robbant 
, Rennesben 

Rennes, auguszt :s 8. }ía hajnali őt óra táj-
ban a rennesi városháza előtt álló emlékművet, 
amely Bretagnenak Franciaországhoz való csato-
lását jelképezte, ismeretlen tettesek fe l robban-
tot ták . A helyszínen semminemű bűnjel nem 
maradt. A szakértők véleménye szerint a robban-
tást chedittel töltött bombával hajtották végre, 
amely valószínűleg óraműre működött, mivel a 
robbanás idején a helyszínen senkit sem láttak, 

He r r i o t minisztereinők, aki Vannesben, Fran-
ciaország és Bretagne egvesHésének négyszázadik 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett 
részt, c merénylet, hirü'véíele után a kővetkezőket 
mondotta: 

— Eszt'elen, ostoba < s?íekedettel állunk szem-
ben, amely nyilván csak elszigetelt kis csoport 
müve. Attól tartok azonban, hogy a merényletet 
nosszindulatulag fogja kihasználni a külföldi saj-
tónak az a része, mely minden alkalmat meg-
ragad, hogy országunknak ártson és belső meg-
hasonlás csiráit élessze. 

A Vannesben Frrn-iaország és Hretsgne egyesü-
lésének négyszázadik évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen Herriot miniszterelnök tartott 
beszédet. Remélem — mondotta —hogy méltá-
nyolni fogiák a kormány fáradozásait a h/ke 

— Esztelen, ostoba cselekedettel állunk szem-
ben lojálisán és becsületesen, semmiféle ¡n-'dens-
sel nem fogja magát megzavarfatni békés munká-
jában £s abban az elhatározásban, hogy az isí-
szerűség szavára hallgasson. 

(A Délmagyarország munkai á-sálól.} Mint is-
meretes, a város julius elsején az alkalmazot-
tak járandóságait nem tudta egvösszegher ki-
űzetni és a város tisztviselői juliusi illet, lé-
nyeiket két részletben kapták meg. Most ismét 

a veszély fenyegetett, hogy az augusztusi 
fizetésedet is csak két részletben fizetheti ki a 
váron, mert nagyösszegü kölcsöntőrlcsá'sck 
váltak esedékessé. Dr. Somgyl Szilveszter pol-
gármester érdeklődött a Szeged-Csongrádi Ta-
karékpénztár igazgatóságánál, hogy szükség 
esetén kaphatnak a város százezer pengő 
átmeneti kölcsönt, amiből ki lehetne fizetni a 

alkalmazottak illetményét. A Sz?ged-
Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága a kért 
^zezer pengőt város rendelkezésére bocsáj-

, ta és így a tisztviselők illetményeinek folyó-
^tása augusztus elsején zavartalanul megtör-
j®nt Augusztus első hitélten azután olyan 
pdvezcen folytak le a város kinnlevőségei, 

a Szeged-Csőn^r.ifli Tckarekpéi:z ártól 
*ett jzáze^cr pengő kóicsönt a hétfői napon 

visszafizette a takarékpénztárnak. 
Ezzel kapcsolatban a hétfői tanácsülésen szó-

bakerüU. hogy szeptember 1-én mi lesz a helyzet 
a városi tisztviselők illetményeivel. Scultcty Sán-
dor főszámvevő beje'entetle. hogy a táros 
bevételei az elmull hónapokhoz viszonyi't^a 
mejlehetősen kedvezően alakulnak. A gazdák 
a termes betakarítása után fizetőképesebb 
helyzetbe kerüllek, ami a városi pénztár be-
vételein is látszik. A cséplések befejezése után 
a főszámvevő a földbéreknek még fokozol iabb 
lefizetését várja és kizártnak tartja, hogy 
szeptember elsején kifizetési nehézségek áll-
janak elő. 

A tanácsük'rdn szóba került az is, hogy a 
szegedvidéki földeken olyan kukorica'ermés 
várható, ami már évtizedek óla nem for;lult 
elő. flold-mkint 35—Í0 méter mázsás termes 
ígérkezik, a legújabb jelenítsek szerint és rc-
kordternu'st sulott az árpa is. Y;inr.ak egyes 
helyek S/eyed'ii, ahol C[,y holdon 10 méter-
mázsa árpát arutUk. 

Kifosztották 
az alsótanyai szövethezetet 

(A Dűmngyarország munk.r'ársálól.) Vasár-
nap éjszaka vakmerő betörők kifosztották a 
királyhalmi »Háztartás« Szövetkezetet. A tet-
tesek az ajtó feltönisc után hatoltak be az üz-
lethelyiségbe, ahonnan nagymennyiségű élel-
miszert, valamint 30 pengő készpénzt vittek 
magukkal. A nyomozás során megállaoifollák. 
hogy a tettesek kényelmesen végezték a dol-
gaikat. Az tlzletbrn megvacsoráztak, idilogál-
tak, majd észrevétlenül eltávoztak. A rendőr-
ség keresi a te'teseket. 

ntCVAROSI MOZI Ma utoljára ! 
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Henry Murger .Bohémvilág- cimü rogóryének 
filmváltozata 

FCszereplé : J o f> n G I I b e T t. 

Elöadíisck 5 és 9 Arakor. 


