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Százötvennégy szeqedi polgár fizet 
5000 pengőnél több adót évente 

A város lakosságának fele adóNzefő — A ffivő héten megkezdik a szigorított 
adóbeha5 á okat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
nap óta délelőttönkint a városi adóhivatal 
pénztára előtt rendkívül nagy a forgalom. Az 
uj termésből már pénzelnek a gazdák és igve-
keznek eleget tenni adófizetési kötelezettségük-
nek is. Az uj bolettával is többen fizették már 
be adójukat, ami azt jelenti, hogy az ui buza 
forgalma már meglehetősen élénk. 

Őe azért a városi adóhivatalban már 

megkezdték az előkészületeket az őszi 
adóbehajtásokra. 

A végrehajtók egyrésze még szabadságon van, 
de a jövő héten valamennyien munkába álla-
nak és augusztus 23-án már nagy erővel kez-
denek hozzá a zálogolásokhoz és á végrehajtás-
hoz. A pénzügyminisztériumból Szegedre is 
megérkezett az utasitás, hogy szigorúan be kell 
hajtani az adókait és a hátralékokra csak a 
legméltányosabb esetben adhatnak részletfize-
tési kedvezéseket a hatóságok. 

Szerdán tehát megindul a szigorúbb adóbe-
hajtás, annak ellenére, hogy az idén augusz-
tusban jóval több adót fizettek be, mint a mult 
év augusztusában és az év többi hónapjaiban is 
jobb vrit az eredmény, mint 1932-ben. A mult 
évben az előirt adóknak 86 százaléka folyt be 
a szegedi adóhivatalnál, de az eddigi fizetések-
ből máris következtetni lehet arra, hogy az 
idén sokkal jobb lesz az adóbefizetés eredmé-
nye. 

A tiz legnagyobb szegedi adózó augusztus el-
sejéig összesen 293.000 pengő együttesen kezelt 
állami egyenes adót fizetett be a városi adóhi-
vatal pénztárába. A tiz legnagyobb adózó Sze-
geden a következő: Szeged szab. kir. város. Sze-
ged-Csongrádi Takarékpénztár, Kereskedelmi 
és Iparbank, Wagner Testvérek, dr. fíoltzer 

Gyula, Kiss D. örökösök, Wolf Miksa, Lengyel 
Lajos és Géza, Domán M. és társai, Szegedi 
Kenderfonógyár Rt. 

A nagyadózóknak jogukban áll az évi adóju-
kat havonkint egyenlő részletben fizetni, a tiz 
legnagyobb szegedi adózó közül azonban egy 
kivételével mindannyian negyedévenkini fizet-
nek. tehát kilencen nem veszik igénybe a rész-
letfizetési kedvezményt 

Országszerte általában az a panasz, hogy a 
nagyadózók nem teljesitik rendszeresen adó-
fizetési kötelezettségüket és adóhátralékaik 
rendkívül megnövekedett. Szegeden, ugy lát-
szik, más a helyzet, mert a tiz legnagyobb adó-
zó pontosan befizeti az adóját és egészen lé-
nyegtelennek mondható a hátralékuk. 

Nagyadózóknak számitanak még azok is, 
akikre évente ötezer pengőn felüli adót vetet-
tek ki. Jelenleg százötvennégyen vannak olya-
nok Szegeden, akik évente 5000 pengőn felül 
fizetnek adót, viszont az összes adófizetők szá-
ma Szegeden 5Í.479. A gazdasági helyzet sú-
lyosbodására lehet következtetni abból, hogy a 
mult évben még 

száztizenhéttel több volt Szegeden az 
adókötelesek 

száma. 

Az 51.479 adóköteles között nem szerepelnek 
azok, akik csupán egyházi, illetőleg hitközségi 
adót fizetnek, viszont másféle adót, vagvonta-
lanságuk miatt nem vetettek rá juk ki. Ezeknek 
a számuk, hozzávetőleges becslés szerint, ti-
zenötezer lehet, mert hiszen statisztikailag 
nem tartja számon őket a városi adóhivatal. 
Szegeden ezidőszerint több, mint 66.000 ember 
fizet adót, tehát Szeged összlakosságának a fe-
le adófizető. 

IPARMŰVÉSZET*Dr> Boros Laíosné Tevan 
Erzsébet holtja megnyílt! 

g j j y c s ó ^ r a k ! 

Kézimunkák művészi tervek szerint, kézimunkafonalak, kerámiai munkák 

és egyéb modem dekorációs tárgyak, függönyök, teritök, párnák stb. 

Az Ingyentejakció mozi-fillérjei 
361 pengő hiányt állapított meg a vizsgálat — A rendőri nyomozást folytatják 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tíz-
napos körültekintő vizsgálat után a városi 
számvevőség befejezte munkáját a mozik tej-
pénze ügyében. A vizsgálatot Scultéty Sándor 
főszámvevő megbízásából Lapu Lajos számel-
lenőr végezte és a vizsgálat megállapításait 
háromoldalas jelentésben szombaton mutatta 
be dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnek. 

Már elöljáróban is konstatálnunk 
kell. hogy a vizsgálat megnyugtató 
módra nem tudta tisztázni azt a 200 
pengős differenciát, amely a tejpen-
zek összege és a Népbanknak befize-
tett összeg között mindjárt kezdetben 
fennállt. Ezen a 200 pengős különbö-
zeten felül a számvevőség vizsgálata 
ujabbi 161 pengő i8 filléres hiányt 
állapított meg a mozik tej pénz-elszá-

molásánál 

A számvevőség jelentése szerint január 15-
én kezdődött és április 15-én fejeződött be a 
moziknál a 2 filléres tejpénzek szedése. A vizs-
gálat erre a három hónapra terjedt ki és meg-
állapította, hogy ez idő alatt összesen 77.540 
darab, ötveníilleresnél drágább jegyet adtak el 
a mozikban. A 77.540 jegyből 5577 jegyet ked-
vezményes áron a mozik a közhivatalok sze-
mélyzetének adtak el és ezekután nem szedtek 
tejfilléreket. Ennek levonása után, 71.963 jegy 
ntán kellett volna a tejfilléreket leróni. mozik 
bevallásuk szerint azonban csupán 63.889 da-
rab jegy után fizették be a 2 filléres tejpénzt. 
A különbözet 8074 daran jegy, amely után, 
báx el lettek adva, mégsem fizette be a mozi a 

2 filléres tejpénzt, összesen 161 pengő 48 fil-
lért. Ez a különbözet a 200 pengőn felül is 
fennáll, végeredményben tehát 

a tejpénzeknél 361 pengő és 48 fillér a 
hiány. 

A 161 pengős hiánvra vonatkozólag a mozi-
ban azt mondották a számvevői vizsgálat le-
íolytatójának, hogy sok esetben előfordult 
hogy a jegyváltó közönség nem volt hajlandó 
a tejakcióra megfizetni a 2 filléres pótlékot Az 
akció tartama alatt, három hónap folyamán 
— a mozik szerint — 8074 darab eladott jegy 
után nem fizetett a közönség tejpénzt és a 161 
pengő és 48 filléres hiány igv állt elő. 

A régebbi 200 pengős különbözetet nem 
volt képes tisztázni a számvevői vizsgálat, ezt 
a még folyamatban lévő rendőri nyomozás lesz 
hivatva véglegesen tisztázni. 

A számvevőség vizsgálatára vonatkozóan a 
Délmagyarország munkatársa kérdést intézett 
dr. Pálfy József polgármesterhelyetteshez, aki 
a következőket mondotta: 

— Nagyon nehéz dolog a tiszta helyzetet 
megállapítani a tejpénzek ügyében. A szám-
vevői vizsgálat sem volt képes teljesen tisztáz-
ni a helyzetet és én egyelőre függőben is tar-
tom, hogy határozatot hozzak, hanem ezzel 
bevárom még a rendőri vizsgálat eredményét. 
A mozi az egyik különbözetet azzal indokolja 
meg, hogv sok esetben a közönség nem fizette 
meg a 2 filléres pótlékokat a tejakcióra. 

Ezen mindenesetre csodálkozom, mert 
hiszen rendelet volt arra, hogy az 50 
filléresnél drágább jegyek után 2 fil-
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lért kell fizetni a szegény gyermekek 
tejakciójára. 

Ezt a rendelkezést a mozik a pénztárnál, fel-
tűnő helyen kötelesek voltak kifüggeszteni és 
mindenkinek, aki 50 fillérnél drágább jegyet 
váltott, ehez a rendelkezéshez kellett magát 
tartania. Azt hiszem, hogy a rendőri nyomo-
zás majd tisztázni fogja a tejpénzek ügyét és 
a rendőrség megállapítását a mi házivizsgála-
tunk eredményével összehasonlítva. fogok 
majd a tejügyben határozatot hozni. 
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fiz ősszel naayobb mennyiségű 
hagymát exportál 

a makói szindikátus Angliába 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ma 

delelőtt tartotta a vármegyeházán a makói 
hagymaszindikátus ellenőrző bizottsága első 
ülését az alakuló ülés óta. amelyen pedig el-
határozták, hogy minden pénteken ülesezni fog 
a bizottság. Azóta a szindikátus, a termelők 
változatlanul tartó elkeseredése mellett, nyu-
godt csigatempóban 220 vagon vöröshagymát 
és mintegy 20 vagon fokhagymát exportált s a 
vásárlási árakban lefelé haladva eljutott a 
vöröshagymánál 3 pengős, a fokhagymánál 
pedig a 9—10 pengős mázsánkénti árig. 

A mai ellenőrző bizottsági ülés mindenek-
előtt a szindikátus árkalkulációját szankcio-
nálta, kimondva, hogy a 3 pengős makói piaci 
ár megfelel a jelenlegi külföldi értékesítési 
áraknak és elhelyezési lehetőségeknek. A most 
folyamatban lévő tárgyalások alapján remény 
van arra, hogy az ősszel, valószínűleg nagyobb 
mennyiségű hagymát sikerül Angliába ex-

{»ortálni. A szindikátus nem tehet semmi kü-
önbséget abban a tekintetben, hogy makói 

földben, vagy vidéken termett-e az a hagyma, 
amit átvesz, illetve megvásárol. Ez a megál-
lapítás azoknak a termelői követeléseknek 
egyikét intézi el, amelyeket a szindikátus meg-, 
alákitása előtt hangoztattak s aminek teljesí-
tésében akkor erősen bíztak a makói kister-
melők. A vöröshagymával kapcsolatos kérdé-
sek során leszögezték a bizottságban azt is, 
hogy a szindikátus a különben minőségileg 
megfelelő hagymánál további megkülönbözte-
tést és kívánságokat nem tehet a nagyság te-
kintetében, mindössze azt követeli meg, hogy 
nagy, közép és apró hagymára szétválogatva, 
külön zsákolva hozzák átvételre. 

A már megindult fokhagymaszezon kérdései 
közül leszögezte a bizottság, hogy I. rendű-
nek minősül az az áru, amelvből 24 fej egy ki-
logram, II. rendű pedig a 25—30 fejes. Az ára 
az I. rendűnek 10, a II. rendűnek 9 pengő. Ez-
ídőszerint elég áruja van a szindikátusnak 
raktáron és egyelőre nem vásárol fokhagy-
mát. 

Kimondották végül, hogy a Külkereskedel-
mi Hivatal makói felügyelősége naponta ki-
adja és a vásárlási és fizetési helyeken, vala-
mint a termelók epvesületében kifüggeszti a* 
árjegyzéseket 1 


