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Fiók-adóhivatalokat 
állitanak fel 

Érdekes íerv az adófizetés megreformálására — 
Alsó" és Felsőlanyáh — Adófizetés — 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-
nyai közigazgatási reformmal kapcsolatban sor 
kerül — az aáófizetés megreformálására is. 
Hammer Fid él tanácsnok, az adóhivatal vezetője 
részletes tervet dolgozott ki, mtely rövidesen 
dr. Pálty József polgármester elé kerül. 

••: A javaslat szerint 

az adóhivatal három kerületét kihe-
lyezik a tanyára. 

Felsőtanyára kerülne a mostani nyolcaáik kerü-
let, Alsótanyára a kilenc a) ós kilenc b) kerü-
let. A tanyai adókerületekben nemcsak befizeté-
siek volnának, hanem a kivetés is ott történne. 
Ezzel ímegkönnyitenók a tanyai adófizetők hely-
zetét 

Messzebbmenő tervei vanmak Hammer tanács-
naktiak az adóhivatal átreform&lásával. Az a 
terv, hogy 

megszüntetik a z adóhivatal pénztá-
rát és a befizetések kizárólag a pos-

ta utján, csekken történnének. 

Jelenleg Is az a helyzet, hogy a szegedi adó-
zóik egyharmada csekken rendezi adótartozását, 
a reform után ezt kiterjesztenék az összes adó-
zókra. 

Az adóhivatal reformjáról dr. Hammer Fidél 
tanácsnok a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— A reformálás könnyűszerrel keresztülvihető, 
mert nem jár ujabb kiadásokkal a városra nézve. 
Az adóhivatal pénztárának megszüntetése nagy-
mértékben megjavítaná az adminisztrációt nem-
csak a hivatal szempontjából, hanem az adófize-
tők előnyére is. A pénztárban ezidőszerint három 
tisztviselő teljesít szolgálatot, forgalmasabb na-
pókon az adótisztekből segítséget kell oda be-
sorozni. Sokszor délelőttönikint százával jelent-
keznek a felek és bizony elkerülhetetlen a vára-

a tanyán 
Három adókerülel 
csekken 

kozás. A csekkforgalom bevezetése feleslegessé 
tenné a pénztárt, a személyzet a csekk kezelését 
végezné, a felekkel közvetlen nem volna dolga. 

Az aáófizetöknek nem kellene meg-
jelenniük az aáóhivatalban> 

legfeljebb akkor, ha adójukra nézve felvilágosí-
tást kiáimak. Valamennyi adózó a kivetéssel 
epóítt csekfctömiböt kapna és az esedékesség ide-
jén, vagy éppen akkor, amikor pénze van, pos-
tán beküldené az összeget. Az adóhivatal egy-
általán nem kezelne pénzt és így minden eset-
leges visszaélés teljesen ki volna zárva. 

4 tanyai aáóhiatalok 

/elállításáról ezt mondotta Hammer tanácsnok: 
— A három tanyai kerület kihelyezésével, a 

tételszámokat tekintve, harminc százalékkal ke-
vesebb volna az adóhivatal munkája. A mai 
létszámon nem kellene változtatni, mert a szó-
banforgó kerületek személyzete egyszerűen ki-
költözköáne a tanyára és ott végezné tovább a 
munkáját. A tanyai adófizetők adóját teljesen 
külön kezelnék a helyszínen. Alsó- és Felsőta-
nyán, úgynevezett fiókadóhivatalok volnának, 
de egészen önállóan működhetnének. A föláadó 
kezelése már nem választható szét, ennek ad-
minisztrációs akadálya van. De megoldható vol-
na ez is azzal, hogy a földadót Szegeden vet-
nék ki és a tanyai adókerületekben fizethetnék 
azok a gazdák is adójukat, akik tanyán laknak, 
de Szegeden is van házuk. 

Az adóhivatal reformjára vonatkozó javaslat-
ról már tárgyaltak a városi számvevőségen és 
a tervet kivihetőnek találták. Ha a polgármester 
elfogadja a javaslatot, ugy azit a város hatósága 
felterjeszti a pénzügyminiszterhez és kedvező 
döntés esetén a jövő évtől kezdve életbeflép a re-
form. 

ban foganatosítja a tér kiürítését és lezárását. 
A rendezőség a főpróbára kivétel nélkül senki-
nek sem ad szabadjegyet. 

A szegedi szabadtéri játékokra rendkívül sok 
jegyelőjegyzés történt. Az érdeklődés állandóan 
fokozódik és erre való tekintettel a rendezőség 
kénytelen arra kérni a közönséget, hogy az elő-
jegyzett jegyeket a legsürgősebben váltsák ki. 

A szombat esti bamttfcatóalőadásra a jobb je-
gyek már majánem teljesen elfogytak és máris 
látható, hogy 5000 ember fogja végignézni Az 
ember tragéáiája idei bemutatóját. A vasárnapi 
második előadásra, ha egyáltalán mondani lehet, 
még fokozottabb az érdeklődés, amit megmagya-
ráz az a tény, hogy a filléres vonatok egész 
sora érkezik Szegedre. Budapesten már hétfőn 
délelőtt elfogytak az első filléres vonat jegyei, 
ugy, hogy gonáoskoárá kellett a szerelvény ki-
egészítéséről. Ezek szerint 

Buáapestről kétezer látogató érke-
zik a vasárnapi Dóm-téri elöaáásra. 

Ugyancsak nagy az érdeklődés a Békéscsaba-
Orosházáról. valamint a nyíregyházi—áebrecent 
vonalról szombaton, illetve vasárnap indítandó 
filléres vonat iránt. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a rendezőbizottság arra kéri mindazo-
kat, akik a szombati, vagy vasárnapi előadásra 
jegyeket jegyeztettek elő, hogy jegyeiket leg-
később 2-án. csütörtök estig feltétlenül kiváltani 
sziveskeájék, mert a renáezőségnek az óriási 
éráeklöáésre való tekintettel nem átl móájában 
a jegyeket tovább rezerválni. 

Természetesen a Tragédia további előadására 
is rendkívüli az érdeklődés, a jövő héiten is fil-
léres vonatok sorozatát fogják Szegedre indí-
tani. 

A jövő heti vonatok pontos menet' 
renájét 

az Államvasutak vasárnap teszik közzéw 
A szegedi szabadtéri játékok iránit 

külföldön 

is fokozódik az érdeklődés. Szombaton — az 
IBUSz értesitése szerint — nagyobb angol és 
francia turistacsoport érkezik Az ember tragé-
diája előadására autócarokon. Ezek között a 
francia és angol irodalmi és szinházi világ szá-
mos reprezentánsa szerepel. A szabadtéri játé-
kok vezetősége meghívta Az ember tragédiája 
sziegedi előadására többek között Röbbelinget, 
a bécsi BuTgtheater igazgatóját, valamint Az 
ember tragédiája bécsi előadásának főszereplőit 
Röbbeling rendkívül meleghangú levélben vála-
szolt a meghívásra, a szombati ham utat óra el-
foglaltsága miatt nem tud ugyan Szegedre utaz-
ni, de kilátásba helyezte, hogy a következő elő-
adások egyikére ellátogat. 

Jelentékenyen javult 
báró Tunkl Tamás 
állapota 
Komplikáció nélkül mull el a 
szerdai krizis 

(A Délmagyarország munkatársától. Dr. báró 
Tunkl Tamás főispáni titkár állapota állanáóan 
javul. Szerdán volt a kritikus nap. amely elmú-
lott anélkül, hogy a beteg állapota rosszabbo-
dott volna, sőt határozott javulás volt észlelhető. 
A szerdai napról a kórházban a következőket 
mondották: 

— A beteg erőbeli állapota jó, közérzete jó, 
határozott javulási tenáencia érezhető minden 
vonalon. A beteg szerencsésen tuljutott a krízisen 
anélkül, hogy a hasihártyagyulladás jelei jelent-
keztek volna. Ha csak nem lép fel szekunder fer-
tőzési folyamat, akkor a báró két bét leforgása 
alatt gyógyultan hagyhatja el a kórházat. Min-
den jeü arra mutat, hogy kom pliká ci ómentesen 
folyik le a gyógyulás. 

Szerdán sem lehetett még a bárót kihallgatni. 
A vizsgálóbíró telefonon érdeklődött a kórház-
ban a beteg állapota irán éts azt a választ kapta, 
hogy még nem hallgatható ki. A kihallgatással 
most már nem is sietnek, mert a bárót nem fe-
nyegeti többé veszély. Nem hallgatták ki egyelő-
re Lázár iájásbiirót sem. lelamtjettük, hozy dr. 

Megkezdődtek 
a dómtéri főpróbák 

Teljesen kiürí t ik és lezárják a teret 
Rendkívüli érdeklődés a szombati és vasárnapi előadások 
Iráni — Vasárnap 2000 utas érkezik a budapesti filléres 

vonalon — Angolok és franciák autocar-kirándulása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Három 
nap múlva kezdődnek a szegedi szabadtéri já-
tékok. A Dóm-téri próbák élénk tempóban köze-
lednek a befejezéshez. Bánffy Miklós gróf és ifj. 
Oláh Gusztáv éjjel-nappal fáradhatatlan munká-
val végzik az utolsó simításokat. Művészi szem-
pontból az előadás már teljesen kiforrva várja 
a szombat esti bemutatót. Ennek szenzáció szám-
ba,menő eseménye lesz Csortos Gyula ereáeti fel-
fogású Luciferje. Mély bölcsesség, imponáló nyu-
galom vonul végig alakításai és fölényes szatí-
ráját megértő melegség hatja át. Rendkívül von-
zó Tőkés Anna szines Éva-atakitása. Táray Fe-
renc Ádámja a kiváló színművész művészi pályá-
jának legsikerültebb alakítása. Férfias, szárnyaló 
és magávalragadó. Tárayval felváltva játsza 
Ádámot Lehotay Árpád, akinek Ádámja sok uj, 
érdekes színnel gazdagodott tavalyi emlékezetes 
alakítása óta. Csupa sziv és lirai melegség. De 
készenvárja a szombati bemutatót technikai te-
kintetben is Az ember tragédiája előadása. Az 
Operaház legelső világítási szakemberei az ál-
lami színházaik legmodernebb eszközeivei. 

a fények és szinek egész meséjével 

teszik világítási szempontból is különlegessé a 
Dóm-téri előadást. Nem rendeztek még olyan 
szabadtéri játékot, amely építészetével, művé-
szi személyzetével és technikai felkészültséeével 

ilyen gazdag, nagyvonalú és egészen újszerű, 
mint a szegedi. Színészi produkciókon és a 
kosztümök szines pompáján kívül külön megle-
petést jelentenek azok a hatások, amelyeket ref-
lektorokkal vetítőgépekkel, fejfénnyel és a szi-
várvány sok sugarával elérnek. Az előadás meg-
lepetésedhez tartozik a Szentpál-tánccsoport ér-
dekesen uj produkciója. 

Szerdán este teljes személyzettel, világítási 
és technikai felszereléssel 

megkezdődtek a házi főpróbák. 

amelyektől már csak egy lépés, egy-egy részlet 
kidolgozása választ el a hosszú munka nagy-
szerű eredményétől: a szombat esti előadástól. 

A házi főpróbákra a rendőrség tel-
jesen kiüríti és lezárja a Dóm-teret, 
ahová szigorúan csakis a közremü-

köáők léphetnek be. 

A nyugodt munka biztosítása és az esetleges 
zavarok elkerülése céljából fontos, hogy a nyil-
vánosság — az érthető nagy érdeklődés ellené-
re is — könnyítse meg a rendezőség, a művészi 
személyzet munkáját és fegyelmezettséggel ve-
gye tuáomásul a renáörség intézkeáését. Péntek 
este tartják meg a főpróbát, ugyancsak teljesen 
zárt kanuk mögött, a rendőrség a legszigorúbb 


