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flz adótartozások rendezése 
Az OMKE-nek a közterhek enyhítésére Indított 

.ikciója hosszú k fi/.delem után végre meghozta el-
ső konkrét eredményét Az adótartozások rende-
zésének megkönnyítéséről szóló rendelet folto-
sabb szakaszait itt ismertetjük: 

A 4.770—1932, sz. korroánvrendelet és az en-
rt"k végrehajtási utasítását "képező 133.000-1932. 
sz pénzügyminiszteri rendelet részben kamat-
elengedésre, részben részletfizetés! ensrcdélvezés-
re nd módot. A hátralék összegére való tekintet 
nélkQI kamatmentességet élvez az, aki adótarto-
zásait ezév október végéig teljes egészében ki-
egyenlíti. Az ilyen adózó még abban a kedvez-
ményben részesül, hogy amennyiben ez év ju-
lius l-e óta knmat elmén is teljesített fizetést, 
ezt az összeget tőketartozásának törlesztésére 
könyvelik At. 

Adóhátralékát kamatmentesen fizetheti meg az 
&dózó akkor is, ha egész hátralékát ez év októ-
beréig nem is fizeti be, de a folyó évben eddig 
befizetett összeggel együtt szeptember végéig be-
fizeti ea évben esedékes összes adóinak három-
negyed részét. E tekintetben a kaimat címén be-
fizetett összeg is törlesztésnek számit 

Az eddig engedélyezett és ma ls érvényben le-
ró részletfizetést kedvezmények, vagy az év vé-
génél későbbié nem terjedő fizetést halr.sztások 
továbbra 1« érvényben maradnak atzal a köny-
nyitéssel, hogy e kedvezmények kamatmentesekké 
válnak, amennyiben a kedvezményt az adózó pon-
tosan betartja. 

Lehetővé teszt a rendele«, hogy azok az adó-
hátralékosok. akiknek az 1931. évről fennálló 
tartozása 5000 pengőnél nem nagyobb, hátralékos 
tartozásukat a folyó adókkal együtt októbertói 
kezdődőleg kamatmentes részletekben törlesztbes-
sék. fis pedig, ha az 1931. végén fennállott hátra-
lék a félévi adóelőírásnak megfelelő összeget nem 
haladja tul: 12 havi, ha a félévit meghaladja, de 
egy évinél nem több, akkor 18 havi, ha az egy 
é^i előírást túlhaladja, dt két évinél nem több, ak-
kor 24 havi és végül ha a két évi előírást ts tulha-
tadjf, akkor 30 havi kamatmentes részletfizetést 
kaphait az adózó. 

Mindazok az adóhátralékosok, akik kamat-
mentes részletfizetési V»*"»»«»éirrre leányt tar-
tanak, 500 pengőn aluli M « — k ö z s é g elöl-
járóságuknál, illetve várod adóhivataluknál bé-
tvegmentesen terjeszthetik elő kérelmüket 500 
pengőnél nnevobb, de MW> T»W*«TÍR mri* nem ha-
ladó hátralékosok szaM*w>rü«n felbélvegzett 
kérelmeikkel község! elöljáróságuk, illetve vá-
rosi adóhivataluk utján az illetékes pénzűgylgaz-
gatósághoz forduljanak. 5000 pengőt meghaladó 
hátralékosoknak a késedelmi kamat 6 ^rSmlékra 
való mérséklését esetleg tettes elengedését a 
pénzügyminisztertől kell kérnlök, ugyancsak a 
lentebb emiitett hatóságokon keresztfii. As enge-
délvezett részletfizetések pontos be nem tartása 
esetén ntv a részletfizetés«, mint a kamatmentes-
sési kedvezmény meaerftnlk éa aa meg acm njith»-
tó. Az esodékesnél tőbb adót befizertő adózó évi 
6 százalékos kamatraegtéritést kap. 

A városi adóhivatal vezetője ezúton hívja fel 
\7 adózókat, hogy arok, akik a kedvezménveket 
eénvbe akarják vemt adókönwetkkeJ még e 

\ón<ip folyamán Jelenjenek roeg a városi adóhiva-
fnlli in, nhol részleteser felvilágosítást nyerhetnek 
arról, hogy milyen feltételek mellett kapják meg 
a kedvezményeket 

— Szombaton megalakul a Gazdaság! Liga sze-
gedi szervezete. Az Országos Gazdaság! Liga sze-
gedi szervezete megalakult Az előkészítő bízott-
ig az alakuló gyűlést szeptember 24-én délelőtt 11 

órára hivta össze az Ipartestület székházába. A 
«jytilésen megjelenik és felszólal gróf Hadik János. 
i lig-» elnöke, aki a liga feladatait, működésének 
irányelveit ismerteti. A szegedi csoport megalaku-
lására vonatkozó határozati Javaslatot dr. Hunyadi 
Vnss Orgely terjeszti elő. Az alakuló gvülést tár-
si s eWd követi. Gróf Hadik János pénteken dél-
előtt érkezik Szegedre és délután megbeszéléseket 
folytat a szegedi kisgazdákkal. 

— A miniszter barátnője cimen Jelent meg a 
Világvárosi Regények e beti száma. Pesti nagy-
t-s kisemberek meglepő fordulatokban gazdag tör-
ténetet Irta meg 

Bór6 Gerliczy Félix 
vadószbérleie 

Szombathelyről jelentik: Gerliczy Félix báró, 
aki néhány év előtt parcelláztatta deszki birto-
kát, majd a Dunántulra költözött perrel tá-
madta meg Terestyén jákfa községet az attól bé-
relt vadászterület árleszállítása érdekében. A 
báró 2240 pengő évi bért fizetett 1929 óta a köz-
ség 1200 holdas vadászterületéért, Most azt kér-
te, hogy £ bérösszeget szállítsák le 1140 pen-
gőre. A szombathelyi törvényszék előtt a még 
mindig külföldön tartózkodó báró képviseleté-
ben dr. Csupor Sándor előadta, hogy a vadárak 
50 százalékkal estek, vadorzók pusztítják a 
vadállományt, s ezért indokolt a bérleszállitás. 

Bodó Lajos iegyző a község képviseletében 
a kereset elutasítását kérte azon a cimen, hogy 
a báró fantasztikus összeget keresett az ő kü-
lönleges vadászatával. Szerinte a báró nem a 
puskás vadászatokra fektette a súlyt, hanem az 
élő-vadfogásra. Évente átlag 1000—1200 fog-
lyot fogott és azokat 4—5 pengőért értékesítet-
tek. Igaz. hogy a nyulállomány csökkent, de ez 
annak az eredménye, hogy az élőfogoly vadá-
szattal azokat akárcsak az őzeket is, elűzték. 
Előadta a jegyző, hogy a báró hatalmas bért 
kanott egy amerikai milliomosokból álló kirán-
duló vendégtár*aságtól. Jogtalanságot követett 
el a báró a jegyző szerint akkor is, amikor a 
vadászterületből 200 holdat gróf Arz Roderik-
nak albérletbe továbbadott 

A felek kőzött hosszú vita keletkezett az ame-
rikai vadászok kérdése körül, a báró képvise-
lője erélyesen cáfolta, hogy azok fizettek volna. 
Végül is a bíróság 25 százalékkal, 1680 pengőre 
mérsékelte a vadászterület bérét 

— Munkaközvetítés Munkát kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 2 fiatal kovács, i asztalos, 1 
cipész, 5 fésülőnő és 4 fiatal kötelessegéd vidéken. 

x Dr. Hajdúié Horn teld Ella a zongoratan itást 
megkezdte Széchenyi-tér 3. 812 

— Erőszakoskodásért háromévi fegyház. Na-
eaa Mihály klárafalvi kertész erőszakoskodás miatt 
került kedden a saegedi törvényszék Gömőri-ta-
nácsa elé A 45 esztendős elvált ember hasonló 
bűnoselekmér.y miatt egy Ízben már büntetve volt 
Ezúttal azért kellett felelnie, mert nemrégiben 
egy pályafelvigyázó 18 esztendős leányával erő-
szakoskodott A kertész tagadott, a leány rávallott 
A bíróság a súlyosbító körülmények figyelembevé-
telével S esztendei fegyházra Ítélte Naesa Mihályt, 
aki az Ítéletben megnyugodott Az Ítélet Jogerős. 

— Halálos lórugás. Ozv. Nyári Istvánné 72 
éved Petőfi Sándor-sugánit 70 szám alatt lakó 
asszonyt a hónap eleién a Széchenyi-téren 
megrúgta egy ló. Az idős asszony bordatörést 
és vesezuzódást szenvedett és a kórházba került 
özv. Nyári Istvánnén segíteni nem lehetett hét-
főn este belehalt sérüléseibe. A vizsgálat meg-
indult. 

z Nagyműveltségű született német Unárnő, 
kiváló T^rt^őgus, némt tanítást vállal. Tandij 
10 pengőtől. Corbelár .Camilla, Tisza Lajos-
körút 9., földszint jobb. 197b 

— A Színházi Élet le?ruj->bb száma érdekes ri-
portban számol be Fodor László „Csók a tükör 
előtt" cimü darabjáról, a Nemezt« Színház és a 
Perti Színház premierjéről. Erdős Renée Pesti 
temperamentum dmen Irt érdekes cikket stb. 

Pythia búcsúzik Szegedtől 
Pythia, a világhírű psychografologus rövidesen 

befejezi szegedi szerelését, erre a hirre Kuss-
szállóbell lakását tömegesen keresik fel kereske-
dők, hivatalnokok, szülök, hogy uj erőt hitet vi-
lágosságot nyerjenek tudományos rendszerből fa-
kadó zseniális tanácsaiból és felvilágosításaiból. 
TCbben többizben keresték fel a modern Jósnőt, 
Pythi&t kl a hozzá fordulóknak megmutatja azt az 
utat amelyen haladni kell. megmutatja a mai Iz-
galmas nehéz gondtelt életben a helyes Irányt. Py-
thia fogad 11—1, 4—7, Hass 

Legszebb PAPLANOKAT 
kéar.iti, rAfflrket 24 Ara alatt la njji itdolpoiz* a leijoloióbb Árban 
BOrtl J A N O ü N t paplanipar, D e a K F. UCCA 8. 28Ö 

fldófelszólamiási tárgyalások 
A szegcdi IL azámu adóf ' zólamláal bizottság 

•aept-?ml>er íl-én 

a pénzügyigazgatóság II. emelet 54. szánra helyi-

ségében a következő tételeket tárgyalja: 
Lőwinger Adolf l>orkereskedő, Polgár-e. 20. 

Kondász János kőmives, Lehel-u. 2. Kónya János 
kőmives, Dugonics-u. 13. Szilágyi József kovács. 
Damjanics-u. 28. Harzlicsek Fri.-yes kárpitos, So-
mofrvi-telep 382. Szolesánvi Gvula kalapos. Béke-
u. 18. Ifj. özv ErdiMyi Jánosné kötélgyártó, őss-
n. 50. Mayer Rezső kocslgyájtó, Somogyi-telep 
1031. Bille János lakntos. ösz-u. 8. Barna József 
műkővállalat, Mikszáth Kálmán-n. 11. Márton Fe-
renc mfikővállalat, D 'breceni-n. 29. Ifj. Gulyás Mi-
hály papucsos, Pulcz-u. 30. Beczky Antal ifitő, 
Fecske-u. 3. Ördög Károly sütő, Kálvária-n. 33. 
Balogh Ferenc sütő. Liget-u. 4 Gárgydn Sándor 
sötő, Rigó-u. 18. Wolf Jakab fia sütő, Polgár-
u. 35. Duschák Henrik srobafestő, Kelemen-«. 11. 
Burghardt József szijgvártó, Kálvária-u. 8. Frank-
furt Izidor szlkvizgyár, Kálvária-n. 8. Kővágó 
József szappanfőző. Csukn-u. 8. Kátat Jánosné 
varróné, Hétvezér-n 43. Kiss Hona varrónő, 
Londoni-körű. 18. Dr Kármén Andorné varrónő, 
Szentháromság-u. 25. Szögi Etelka varrónő, Vá-
sárhelyi-sugárut 26 Gránltz Etelka varrónő, Vá-
sárhelyi-sugárot 33 Schmelsz Gyuláné varrónő, 
Kossuth Lajoe-sugárut 50. Neumann Hona fűsaer-
kereskedő, Brüsszel i-körut í». Glflck Lipót ffi-
szerkereskedő, Polgár-u. 24 Hacker Benőné ffi-
szerkereskedő, Tisza Lajos-kőrút 5L Kecskemét) 
Emil fűszericereskedő. Galnmb-u. 3. 

A II. adófelszólamiási bizottság 
szeptember 22-én 

a kővetkező tételeiket tárgyalja: 
Fenvő Testvérek füszerkereskedő, Attlla-o. 10. 

Márer, Ármin paprikaklvltel, Szikra-n. 2. Klein 
Mór paprikakereskedő, báró Jós&a-n. 37. Man-
delkem ülés fakereskedő, Makkoserdő-sor 41 
Mucst Márton fakereskedő, UJ-tér 3. Kertész Már-
ton rövidáruk ereskereskedő, Párisi-körűt 5. 
Kesztenbaum Míklóané rövidárnkereakedő, Mik-
száth Kálmán-n. 12. Neufeld Sámuel rírvi d á ruke- • 
reskedő, Cserey Mihály-n. 4 özv. Szabó M?-
nóné szatócs, Somogvl-telep 98. VIgh Rudotfné 
szatócs, Bihari-u. 1. AILSS Fertoe szatócs, Vásár-
helyl-sügárOt 41. Bakay Jenő azatőoa, Kossuth 
Lajos-sugárut 73. Farkas Ferenc piac! árus, Vá-
sárhelyl-sugárut 59. .Tovits Andrásné plad áros. 
Csillagtér! szükséglakás 15. Szép*ssy Kálmánné 
plad árus, RónwI-könt 7. özv. Tőrök Jőzsefné 
piad árns. Somogv'-t"lep 370 Tombácz Jőzsefné 
piad árns, Kereszt-ucea 27. Ágoston Andráané 
plad árus. Damjanich-ueca 11. Tóth Istvánné plad 
árus Franda-uoca 25. Szilárd Imréoé pted árus, 
Hétvezér-ucca 42. Jung Andor plad árus. Polgár* 
ucca 22 Bőhm Sándomé plad áros, Báró Jóslka-
ueca 23 Delenslc Jánosné plad áros, Báró Jóalka-
ucca 28. özv. Erdélyi Jánosné piad árus, Bercsé-
nyl-ncca 12 Zöldi Istvánné plad árus, Vajda-ucea 
32. Fischer Jenő borkereskedő. Béke-ueca 8. Grtn-
berger Márton bőrkereskedő. Mikszáth Kálmá»-
ucea 4. Schneer Aladár terménykereskedő, Tábor-
ucca 5. Győri Gvula és finl kefegyér, Berlhd-kórut 
4. Markovits Béláné ttvegcereskedő, Mikszá*h 
Kálmáu-ucca 12. Váradl Imrfoé élesztőkereskedő. 
Báró Jósika-uoca 14 

A II. számú adófelszólamiási bizottság 

szeptember 23-iia 

a következő tétdeiiet tárgyalja: 
Róvó Tórsef tlzletvezető, Tótti József senrWske-

reskedő, Tlona-neca 8. Smnerédi Imre dohánykis-
árus, Pulc-ucea 24 Wdszfdler Dezső utazó, Vasas-
szentpéter-ncca 23. Welszfeiler László ntazó, Va-
sasszentpétcr-ncca 23. Welszfeiler István utazó, 
Vasa5k"zentpéter-ueca 2?. Rubinstdn Hermán ota-
zó, Kórház-uera 11 Török Ferenc utazó, Potc-ncca 
7. Berber Dezső utazó, Margit-ueea 28. Bors! Ist-
ván ügynök. Mérei-ucc.1 1. Lázár István ügynök. 
Dobő-neca 12 Weisz Lipót Ügynök. Báró Jósfta-
ucca 23. Blum Imre ügynök, Margit-ucca 30. dr. 
Veres Miklós orvos, Somogyi-telep 280. Emmer-
ling Rezső bizt tisztv.. Párisl-körut 41. dr. Lusz-
tlg István ügyvéd, Tábor-ucca 5, Márer Béta ma-
gántiszt v„ Tisza Lajos-körut 98. dr. Barabás ödön 
orvos. Római-körut 26. dr. Martinyi László ügy-
véd, Mérev-ncca 6c. dr. Rels Síindor fogorvos, Ti-
sza Lajos-körut 63. dr. Weisz Gyula figyvéd, Tisza 
Lnios-körut 59a. dr. .»..bermann Miklós figyvéd. 
Polgár-ucca 1. Doktor Lipót mérnök, Római-kömt 
3 Szabó ülés fbérlő. Felsővárosi Feketeföldek 47. 
Körösi Antal fbérlő. Felsővárosi Feketeföldek 13 
Farka- Mihálv fbérlő, F-telka-sor 12. Mészáros Ist-
ván fbérlő. Felsővárosi Feketeföldek I S I Gere 
Antal fbérlő, Felsővárosi Fekrteföldek 79. Bodó 
Józser fbérlő. Felsővárosi Feketeföldek 74. Koncz 
Albert fbérlő, Nemestakács-ucca 4 


