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Négyszáz városi tisztviselő fizetését 
letiltotta az adóhivatal 

adóhátralékok miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

pénzügyminiszter rendelete alapján Szegeden is 
megkezdték a megszigorított adóbehajtásokat. 
Az adóhivatalban szinte éjjel-nappal folyik a 
lázas munka, hogy megállapítsák, ki milyen 
cimen és mennyivel tartozik a közpénztárak-
nak és hogy összeállítsák a behajtási had-
müveletek terveit. Annyi a munka a városi 
adóhivatalokban, hogy a rendes létszám kere-
tében nem is győznék, ezért a polgármester el-
határozta, hogy a végrehajtók mellé segédbe-
csüsi minőségben a munkatorlódás átmeneti 
idejére 40 frontharcost alkalmaz. 

Ugyanilyen arányban indult meg az adóbe-
hajtási munka a királyi adóhivatalban is, 
amely a pénzügyigazgatóság mellett működik. 
A jelek szerint ez az hivatal még szigorúbban 
értelmezi a pénzügyminiszter rendeletét. Hogy 
milyen kouioly a helyzet, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a királyi adóhivatal kö-
rülbelül négyszáz városi tisztviselő és alkal-
mazott fizetését tiltotta le az elmúlt napokban 
különböző köztartozások cimén. 

A városi alkalmazottak adótartozása, hogy, 
hogy nem, erősen felszaporodott. Természete-
sen nem azok az adók szaporodtak fel, amelye-
ket a főpénztár hivatalból levon a tisztviselők 
fizetéséből, hanem az egyházi adók. a vizdi-

jak, a jövedelemadók stb. A királyi adóhivatal 
a miniszteri rendelet alapján átvizsgálta a vá-
rosi alkalmazottak adóiveit, megállapította, 
hogy ki mennyivel tartozik, összeállította a 
hátralékosok listáját és azt közölte hivatalosan 
a város hatóságával. De közölte azt is, hogy a 
hátralékos tisztviselők és alkalmazottak fizeté-
sét letiltja. Ez a letiltás azt jelenti, hogy azok 
a városi 'isztviselők és alkalmazottak, akiknek 
adóhátralékuk van, október elsején már csak 
a törvényesen megállapított létminimumot kap-
ják mea, a többletet a városnak be kell fizetnie 
az adóhivatal pénztárába az érdekelt alkalma-
zottak adóhátralékának törlesztésére. 

A „fekete-listán" szerepel néhány olyan vá-
rosi alkalmazott is, akinek fizetése nem éri el 
a létminimumot. Aránylag ezek még a legsze-
rencsésebbek, mert a fizetésükből a letiltás ese-
tén sem vonhatnak le egyetlen fillért sem a 
köztartozásokra. 

Az adóhivatal kimutatását most a városi 
számvevóseg vizsgálja át és megállapítja, hogy 
kitől mennyit lehet elsején a letiltás alapján 
levonni. 

Értesülésünk szerint a királyi adóhivatal 
sorra ve^zi a közalkalmazottak más kategóriáit 
is és néhány napon belül minden más köz-
hivatalhoz is eljut a fizetésletiltó fekete-lista. 

Egyetlen éfszaka hét betörést köveitek el 
a szegedi tolvafok Vásárhelyen 

Elfogták az egyik felfest 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az el-
múlt éjszaka Vásárhelyen hét helyen törtek be 
ismeretlen tettesek. Futó Jenő gimnáziumi 
tanárnál jártak először a tolvajok. Az alvó ta-
nár hálószobájából elvjtték az összes készpén-
zét, sőt még a párnája alá is benyúl' a tettes 
és elvitte az odahelyezett pisztolyt. Közben ki-
nyitották a hálószoba valamennyi szekrényét 
is, sőt bementek a házmesternéhez is és tőle is 
elloptak így órát. Ugyanazon éjszakán betör-
tek Török János gazdálkodóhoz, Kátai Imré-
hez, özv. Guiszmann Sándornéhoz, dr. Lázár 

Imre orvoshoz. A betörők a lakásokat felforgat-
ták, de csak kevésbé értékes tárgyakat találtak. 
Be akartak hatolni Tóth János lakásába is, de 
Tóth felébredt és riasztólövéseket adott le, mi-
re a betörők elmenekültek 

Ezeket a vakmerő betöréseket minden való-
színűség szerint ugyanazok követték el, akik 
hasonló módon több szegedi lakást fosztottak 
ki. A vásárhelyi rendőrség elfogott egy sárga-
kabátos fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, 
hogy ő az egyik tettes. 

A közgyűlés ui tagiai: 
Dr. Türr Aladár, dr. Balogh István és dr. Széki Tibor 

Az igazoló választmány ölése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes, hogy gróf K l e b e l s b e r g Kuno város-
atyai mandátuma körül milyen hosszadalmas 
bonyodalmak és jogviták keletkeztek. A VII. 
kerület megüresedett közgyűlési tagsági helyé-
re a polgármester Klebelsberg halála után dr-
T ü r r Aladár ügyvédet hivta be, pedig a so-
ron következő póttag dr. T ó t h Imre volt. A 
polgármester azért hivta be helyette a követ-
kező póttagot, mert Tóth Imre "rendes tagja 
a közgyűlésnek, ahol egy másik kerületet kep-
visel. Tóth Imre nem nyugodott meg a pol-

Éármester határozatában, felebbezett ellene a 
elügvminiszterhez, majd a közigazgatási bí-

rósághoz, foglalkozott a kérdéssel az 
igazoló választmány is, végül a köz-
igazgatási biróság mondta ki a rég-

Ma játszik 

Belvárosi Mozi 
Utolsó nap. 

A Paramount kitűnő újdonsága: 

Becsületes megtaláló 
Lubifsch Ernő rendezése. 

Kay Francis M e r i Marsha! 

óta húzódó ügyben a döntő szót. A közigaz-
gatási biróság dr. Tóth Imre panaszának el-
utasításával a polgármester határozatát hagy-
ta jóvá és ezzel clr. Türr Aladár mandátumát 
megerősítette. Megállapította a biróság, hogy 
mindazoknak a póttagoknak a póttagsági man-
dátuma megszűnik, akik valamelyik más ke-
rületben rendes tagsághoz jutnak, mert a tör-
vény rendelkezése szerint senki sem tarthat 
meg két mandátumot. 

Az igazoló választmány kedden tartott ülé-
sén foglalkozott a közigazgatási birósági Íté-
lettel, amelynek alapján átvizsgálta a póttagok 
névsorát és megállapította, hogy kik veszítet-
ték el póttagságukat. Megálalpitotta a választ-
mány, hogy a birósági döntés értelmében a kö-
vetkező póttagsági mandátumok szűnnek meg: 
P á s z t o r József X I„ dr. T ó t h Imre XVII., 
dr. V a l e n t i n y Ágoston XVI., dr. F a j k a 
Lajos XXI I . kerületben nyert póttagsági man-
dátuma, D o b ó Imre virilis pótíagsága és 
S z é 1 p á 1 Benő mezőgazdasági érdekképvise-
leti póttagsága, miután valamennyien rendes 
mandátumot viselnek a közgyűlésen. 

Foglalkozott a választmány az uj mandá-
tumok megvizsgálásával is és megállapította, 
hogy dr S c h m i d t Henrik egyetemi tanár, 
aki mint az egyetem mult évi rektora, tagja 
volt a közgyűlésnek, az idén nem tagja, man-
dátumát dr S z é k i Tibor professzor, az egye-
tem uj rektora veszi át. Komplikáltabb volt 
az nlsótanvai plébános közgyűlési mandátu-
mának kérdése. Ez a kérdés akkor vált ak-
tuálissá, amikor B a r mo s Gvörgv alsóköz-

ponti plébános nyugalomba vonult és a kegy-< 
uri bizottság dr. B a l o g h Istvánt választotta 
meg alsóközponti plébánossá. Mivel a törvény 
szerint a hat legnépesebb szegedi plébánia ve-
zető lelkészét tagsági hely illeti meg a köz-

g^ülésen, természetes lett volna, hogy Barmos 

yörgv mandátumát dr. Balogh István veszi 
át. Baloghot junius 10-én iktatta be a megyés^ 
püspök az aísóközponti plébániába, ugyanak-
kor a polgármesternek be kellett volna hivnia 
az u j plébánost a közgvülésbe is, de a behivás 
elmaradt, mert időközben olyan beadvány ér-
kezett a polgármesterhez, hogy nem az alsó-
központi plébánia tartozik a hat legnépesebb 
plébánia közé, mert ennek a plébániának a te-
rületén három ujabb plébánia alakult, a rösz-
kei, a királyhalmi és a zákányi. A polgármes-
ter az egyházi főhatóságokhoz fordult azzal a 
kérdéssel, hogy a négyfelé osztott alsótanyai 
plébánia területén melyik plébánia a legnépe-
sebb .A polgármester átiratára most érkezett 
meg a megyéspüspök válasza. A válasz szerint 
az alsóközponti plébánia lélekszáma megha-
ladja a tízezret, ezzel szemben a királyhalmi 
plébániáé csak 9900, a zákányié 7300, a' rösz-
keié pedig 6100. 

Az igazoló választmány a püspöki hivatal 
válaszából megállapitota, hogy az aísóközpon-
ti plébánia a legnépesebb, ezért fölkérte a pol-
gármestert, hogy dr. Balogh István plébánost 
hívja be az alsóközponti plébánia képviselője-
ként a közgyűlésbe. 

Általános javaslat készül 
az uccák elnevezésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged város hatóságát már régóta foglalkoztatja 
az uccaelnevezések problémája. Különösen a 
város körül alakult u j lakótelepek rendezetle-
nek többé-kevésbé ebból a szempontból. A Fo-
dor-telep uccái például névtelenek, csak a lakó-
házak kaptak számot, de olyan ügyetlen elren-
dezésben, hogy például a 100. számú házzal 
szembe az 50. szamu ház jutott A postai kül-
demények kézbesítése ütközik emiatt óriási 

! nehézségekbe, de az adóvégrehajtók sem ta-
lálják meg egykönnyen a címzetteket 

Iritz Béla törvényhatósági bizottsági tag 
nyújtott be kedden indítványt a közgyűléshez. 
Indítványában a Fodor-telep uccáinak elneve-
zését javasolja. 

Mint emlékezetes, a telepi uccák elnevezésére 
már korábban is érkeztek indítványok. Az a 
terv merül' fel, hogy a telepi uccákat a meg-
szállt területek földrajzi neveivel jelölik meg. 
A Somogyi-telep uccái ugyanis névtelenek, il-
letve római számokat kaptak, mint az ame-
rikai városokban. A polgármester annakidején 
bizottságot is küldött: ki ebben az ügyben, de a 
bizottság nem tudott megállapodni. A bizott-
ság tagjainak fele a jelenlegi rendszer fenn-
tartása mellett, a másik fele viszont az uccák 
elnevezése mellett foglalt állást. A szavazatok 
egyenlő arányban oszlottak meg, ezért a pol-
gármester kiegészítette a bizottságot. A kiegé-
szített bizottság még nem tartott ülést, de köz-
ben benyújtotta Moldván Lajos is a maga in-
dítványát. Azt javasolja, hogy a város az uccá-
kat ugy a belterületen, mint a telepeken, le-
hetőleg ne személyekről nevezze el. hanem 
olyan nevet keressen számukra, amely megfe-
lel egy-egy ucca karakterének. így például az 
Algyő felé vezatő Somogyi-telepi uccát Algyői-
uccának, azt az uccát amelyben a templom áll, 
Templom-uccának nevezze el. 

A polgármester Iritz Béla indítványával 
kapcsolatban azt javasolja majd a csütörtöki 
közgyűlésen, hogy a törvényhatósági bizottság 
az összes indítványokat adja ki az általa már 
korábban megalakított bizottságnak és készít-
tesse el az ucca elnevezések egységes megoldá-
sára az általános javaslatot. 

JLntézetl, tslcolal $ a r i s n y d k , 

gyermek köföttkabötok, 

nagy v á l a s z t é k b a n . 

EUSSSÍÍQ Imre 
Sséctjenyl tér 2. Tisza szálló melleit. 


