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Hetvenkét féle adót kezel 
a városi adóhivatal 
Dr. Hammer Fídél íb. tanácsnok a városok kongreszszusá~ 
nak megbízásából lervezeiei készített az adókezelés egy-
szerűsítésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Régieb-
ben foglalkoznak már az illetékesek a városi 
adóhivatalok átszervezésének tervével, de mind-
eddig nem történt ebben a tekintetben semmi. 
Most a városok kongresszusa indított széleskö-
rű mozgalmat. Megalakították a városok orszá-
gos kongresszusának adóügyi szakosztályát és 
a tagoK bözé beválasztották dr- Hammer Fídél 
tb. tanácsnokot is Szegedről. Ugy látszik a vá-
rosok kongresszusa komolyan hozzákezdett ah-
hoz, hogy a városi adóhivatalok adminisztráció-
iát átszervezze, mert megbízta Hammer tanács-
nokot. hogy dolgozzon ki javaslatot az ótszer 
vezés keresztülvitelére és azt már a szeptemberi 
értekezleten terjessze elő. 

Hammer tanácsnok nagy körvonalaikban már 
el is készítette a javaslatát, amelyről a követ-
kezőket mondotta: 

— A legtöbb helyen a városi adóhivatabk 
semmi mással nem foglalkoznak, mint tisztán 
az állami adók és az egyesitett kezelésbe utalt 
adótartozások kezelésével. Jelenleg az a hely-
zet. hogy 72 adónemet kezel az adóhivatal. 
ennyiféle adó van és így az adóhivatalok átszer-
vezését az adók egyszerűsítésével kellene elkez-
deni. Leghelyesebb volna, ha a 72 adónem st 
összevonnák két, esetleg három adónemre. Eív-
eseiben teljesen leegyszerűsödne az adókezelés 
és hasonlíthatatlanul könnyebb volna az adóhi-
vatalok munkája. Tehát nem az adóhivatalok 
adminisztrációját, hanem az adókat kellene egy-
szerűsíteni- Az átszervezésre vonatkozó javas-
latomnak ez az alapgondolata. 

— Fontosnak találom azt is, hogy az adópót-
lékokat megszüntessék, — mondotta Hammer 
tanácsnok. Rengeteg bajunk van a különféle 
adópótlékokkal, mondhatom sokkal több a dol-
gunk velük, .mint magával az adóval. Itt van pél-
dául a házadó, amelyen felül még 155.25 százalék 
pótlékot is ki kellett vetnünk. Ha a nagyobbára 

törtszámu pótlékolás helyett egy összegben vet-
hetnének ki az adót, ez a kezelési eljárásit nagy-
mértékben megkönnyítené. Rengeteg munkát 
adnak a rendkívüli intézkedések. Ma már a vá-
rosi adóhivatalnak jóval több a rendkívüli mira 
kája, mint a rendes-

— Nagy baj az is, hogy a különböző adókér-
désekkel több hivatal foglalkozik. A városi adó-
hivatalok szervezetét csak akkor tudjuk helye-
sen elképzelni, ha minden közszolgáltatással 
kapcsolatos kérdés egy hivatalban: a városi adó. 
hivatalban összpontosul. A városi adóhivatal vé-
gezné mindeziekpak a kivetését, beszedését és 
behajtását. A városi adóhivatalok egységes szer-
vezetét kívánják egyesek előtérbe helyezni, még 
pedig olyan fonmában, hogy minden néven ne-
vezendő adótermészetü, illetve közszolgáltatás-
szerű kérdést a városi adóhivatalokban közpon-
tosítanák. Ez elméletileg valójában a legcélsze-
rűbb megoldásnak mutatkozik, de csak a kisebb 
városokban lehetne megvalósítani. A nagyobb 
városokban, amilyen Szeged is, az adók egy-
ségesítését a mostani kezelési rendszer mellett 
lehetetlennek tartom. Volt egyidobén szó. arról 
Sziegeden, hogy a forgalmi adóhivatalt a városi 
adóhivatallal kellene egyesíteni, a pénzügyigaz-
gatóság azonban ezt kifejezetten megtiltotta. 

— Az én véleményem szerint a sokrétű adó-
kérdést kellene elsősorban egyszerűbb, össze-
foglaló bázisra hozmi és ezekután el leihet kez-
deni a városi adóhivatalok átszervezését- Az át-
szervezéssel mindenesetre már nem lehet sokáig 
várni, ez elsősorban fontos érdeke volna a vá-
rosoknak, másirészt pedig az adózik is nagy hasz-
nát látnák ennek-

Arról értesülünk, hogy a városok kongresszu-
sának adóügyi szakosztálya szeptember máso-
dik felében tart értekezletet és ezen már konkrét 
formában fognak tárgyaim a városi adóhivata-

lok átszervezéséről. 

„A m a g p r mm nem csak a halottaknak, 
bancm ai ¿töknek is beket, 
nyugalmat akar npjtani" 

Kegye!efes ünnepség keretében exhumálták és szállították el Sze-
gedről az olasz hősi halottakat 

Pálfy polgármester beszéde a hősök temetőjében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
exhumálták kegyeletes ünnepség keretében an-
nak az ötvenkét olasz katonának a holttestét, 
aki a háború alatt halt meg Szegeden, valame-
lyik szegedi katonakórházban a háborúban 
szerzett sérülése, vagy betegsége következté-
ben. 

A hősök temetőjében már jóelőre kijelölték 
az olasz sírokat és hétfőn reggel 5 órakor, ami-
kor megkezdődött az exhumálás munkája, fenn-
akadás nélkül megkezdhették az akoió lebonyo-
lítását. A megjelölt sírokat sorra felásták és 
óvatosan kiemelték belőlük a csontokat, ame-
lyeknek egyrésze hófehér volt, a másik része 
pedig sötétbarna- A szakértők szerint azok a 
csontok fehéredtek meg, amelyek vizjárásos ta-
lajban voltak, a száraz sírok csontjai barnák 
maradtak. A sírokból kiemelt csontokat a nyit-
va hagyott sírgödör szélén gyűjtötték össze. Ez 
a munka délelőtt 10 óráig tartott. Akkor érke-
zett meg a temetőbe Angelo Roma, a budapesti 
olasz katonai attasé megbízottja, aki sorra vizs-
gálta az összes sirokat, majd intézkedésére a 
csontokat kis vászonzsákokba és a zsákokat 
60 centiméter hosszú és 40 centiméter magas 
gyalult fehér deszkaládákba rakták- A ládák 
fedelére piros ceruzával irták a hősi halott ne-
vét és lajstromszámát. 

Az olasz hősök exhumálás^hoz igen nagy kö-
zönség verődött össze, amely megilletődve fi-
gyelte a kegyeletes munkát. Megjelent az ün-
nepségen a város hatósása képviseletében, disz-

Az egyházi szertartás után a tiszti küldött-
ség vezetője helyezte el a helyőrség nemzeti 
szinü szalaggal díszitett koszorúját a koporsó-
kon, utána dr. Pálfy József polgármester lé-
pett a koporsósorok elé és a következő beszéd-
del búcsúzott e' a szegedi temető hazainduló 
olasz halottai tói: 

— A halottak néma birodalma, a temető, a 
béke és megbékélés, a nyugalom f zimboluma a 
földkerekségen mindenütt, ahol megszűnnek 
az ellentétek és ellenségeskedések... eltűnnek 
határok és távolságok egyedek és nemzetek kö-
zött- A katona, aki kötelességét teljesítve előbb 
még állig felfegyverezve ellenségként állt szem-
ben, a halál pillanatában emberré válik és test-
vérré magasztosul. Testvérré lettek az olasz ka-
tonák is, akiket magyar földre sodort a világ-
háború forgószele és a dicsőség kertjében hősi 
halált halt fiaink mellett találtak ideiglenes nyug-
vóhelyet. És most, amikor szentelt hamvaikat 
haza kívánja a nemzeti kegyelet, a hősi halot-
taink ezredeinek arcéle előtt mondok bucsut a 
távozóknak és a polgáir tiszteletadás teljes 
mértékével teszem le hamvaikra Szeged sz. 
kíT- város közönségének koszorúját azzal a gon-
dolattal, hogy a magyar föld nemcsak a halot-
taknak. hanem az élőknek is békét, nyugalmat, 
életet akar nyújtani. 

A polgármester ezután elhelyezte a koporsók-
ra a városi színekkel díszített hatalmas koszo-
rúját. 

A kegyeletes ünnepséget a leventezienekar fe-
jezte be a Giovinezzá-vad és a magyar Himmisz-
szal-

Az ötvenkét fehér koporsót ezután az olasz 
teherautóra rakták, amely nemsokára megin-
dult rakományával —_Ojaszország_fdé__ i_ 

a klLLAuo&B m o JC í 
Rendkívüli sikorro való tekintettől 

Csaiái a 
keddre is tm»"onn*lt«k. TCIÓadá-ok 5, 7. 9 óra. 

n M a p s s t i műegyetem 
10 féle diplomát ad 

az uj szervezet szerint 
Budapest, szeptember 10. A vallás- és közok-

tatásügyi miniszter most döntött a József ná^ 
dor műszaki és gazdaságtudományi egyetem^ 
végleges szervezetéről, beosztásáról, továbbá a2 
egyetemi hallgatók létszámáról. Szily Kálmán, 
az'egyetem kormánybiztosa ezzel kapcsolatban 
a következőkben nyilatkozott. 

— A jövő héten megválasztják a rektort és a 
dékánokat, akiknek vezetésével a szervezet 
szeptember 20-án kezdi meg működését. Az 
egvetemi tanévet a József nádor műegyetemen 
október 8-án kezdik meg. A műegyetem 5 kar-
ból. illetve 10 osztályból áll és összesen 10 féle 
diplomát ad. Az első a mérnöki és építészeti 
kar, mérnöki és építészeti osztállyal. A hallga-
tók létszáma a mérnöki osztályon 45, az építé-
szeti osztálvon 25. A második a gépész- és ve-
gyészmérnöki kar két osztállyal. A gépészmér-
nöki osztály létszáma 90, a vegyészmérnöki osz-
tálvé 20. 

A harmadik kar a bánva., kohó- és erdőmér. 
nökí, két osztállyal. A bánva- és kohó osztály 
létszáma 40, az erdőmérnökié szintén 40. A ne-
gyedik a mezőgazdasági és állatorvosi kar kél 
o'ztállval. A mezőgazdasági osztály létszáma 
fiO. az állatorvosi 80. ötödik a köz«azdasá«i tu-
dományi kar 2 osztállval. A közgazdasági és 
kereskedelmi osztály létszáma 150, n közigaz-
gatási osztálvé 50. 

A bánva-, kohó- és erdőmérnöki kar tovább-
ra is Sopronban marad. A többi kar Budapes-
ten székel. Kiielentette az államtitkár, liojrv a 
létszám felemeléséről csak az összes jelentkezé-
sek megállapítása után lehetne esetleg dönteni 

beöltözött huszárjával, dr- Pálfy József polgár-
mester, a helyőrség tisztikarát tiszti küldött-
ség képviselte, az egyházat Raskó Sándor apát; 
küldöttségileg képviseltették magukat a front-
harcosok ós a vitézek-

Tizenegy órakor a sírok mellől a hősi temető 
szökőkutas kertjébe vitték át a kis koporsókat 
és ott nagy sorban helyezték el az ötvenkét fa-
ládikót. A Szent László leventezenekar a Ma-
gyar Hiszekegyet játszotta el, majd megkezdő-
dött a rövid egyházi szertartás. Zámbó Dezső 
tábori esperes imát mondott, beszentdti az ex 
humált olasz katonák földi maradványait, majd 
rövid beszédet tartott. 

M E G H Í V Ó ! " — 
B o r o t v á l k o z o n víz, szappan, ecset nélkül a dr. Holczer-féle 

» H E Z O L i T E - R A P I D « 
g y o r s b o r o t v a k r é i p m e l . 

Hogy .mindenki meggvőződést szerezhessen a Dr. Holczer-féle HEZOLITE-RAPID előnyős és kel-
lemes borotválkozásáról, megbíztuk Szegeden PALKOVITS KAROLY fodrászmester urat, hogy Ke-
lemen u. 12. üzletében f. hó 12—13-án (szerda, csütörtök) mindenkit teljesen díjtalanul borotváljon 
meg. Használja ki tehát ön is ezen alkalmat és meg fog győződni arról, hogy a 

» I I E Z O Í - I T E - Ü A P I D « 
I egy tökéletes modern gyorsborotvakrém és nem szükséges többé a hosszas ecsetelés, meri egy perc 
alatt kellemesen és gyorsan megborotválkozhatik. A HEZOLITE-RAPID kapható eredeti csomago-
lásban és 24 filléres próbadobozokban minden szegedi szaküzletben és dr. Holczer vegyész szaküz-

letében Budapest, Teréz körút 8. A HEZOLITE-RAPID gyors, olcsó és megbízható! 


