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ADÓ 
Kereseti és jövedelmi adók 

mél tányosságból való törlése 

A gazdasági viszonyok és kereseti lehetősé-
gek példátlan leromlása következtében sajnos 
mind gyakrabban fordul elő, hogy az adófize-
tők oly nehéz helyzetbe kerülnek, hogy a ter-
hükre jogerősen kivetett adókat a legnagyobb 
erőfeszítések dacára sem képesek megfizetni. 
Az általános kereseti és jövedelmi adók évkö-
zi mérséklésének általában nincsen lehetősége, 
inégis az 1929. évben kiadott 80.000 P. M. szá-
mú rendelet módot nyújt arra, hogy azok az 
adófizetők ,akik hibá jukon kivül nehéz hely-
zetbe kerültek jogerős kereseti és jövedelmi 
adójuk mérséklését kérelmezhessék. 

Ennek értelmében, ha a jövedelem vagy va-
gyon az év folyamán az adózótól független 
rendkívüli körülmények következtében tartó-
san olv mértékben lecsökken, hogy a jogerősen 
megállapított adó végrehajtás utján való be-
szedése az adófizető anyagi romlását idézné 
elő .azt méltányosságból mérsékelni vagy ki-
vételesen teljesén el is lehet engedni. 

Adótörlésnek azonhan csak abhan az esetben 
Tehet helye, ha a fentebb említett rendkívüli 
jövedelemcsökkenés tartós jellegű, tehát nem 
csak átmeneti fizetésképtelenségről van sző, 
mert ez esetleg hosszabb időre szóló részletfi-
zetési kedvezménnyel is át lehet hidalni s ilyen 
esetekben adótőrlést nem engedélyeznek az 
adóhatóságok. 

Az elengedésre irányuló folyamodványt 
legkésőbb december 31-ig az illetékes királvi 
adóhivatalnál kell benvuitani, de a kérelmek 
felett a pénzügvigazgatóságok határoznak el-
sőfokon. A nénzügvigazgatóság határozata el-
len a vármegve közigazgatási bizottságának 
adóügyi bizottságához, innen pedig vcgcő fo-
kon a közigazgatási bírósághoz van jogorvos-
latnak lehetősége. 

A kérvénvben füzetesen elő kell adni a fi-
zetésképtelenséget elő'déző okokat és körül-
ményeket s lehetőleg csatolni kell a bizonyíté-
kokat f*. Ha ez nem volna lehetséges, akkor 
Is meg kell a bizonyítékokat ielölni és utalni 
arra. hogv maid később csatol ia he azokat az 
adófiaető. A hiányosan vagy kellőkép fel nem 
szerelt kérelmeket ugyanis minden tovább? 
nélkül elutasít iák. A december 31-e után be-
nvuitott kérelmeket nem lehet elkésés címén 
elutasítani, hanem döntés végett a pénzügy-
miniszterhez kell felterjeszteni. TTnt hónnnnal 
a határidő eltelte után beadott kérvényeket 
azonban már nem lehet érdemlegesen tár-
gyalni. 

önként érthető azonban, Fo«v a méltánvos-
sígból teljesítendő kérelemnek csak valóban 
Indokolt esetben adhatnak h'elvt s ezért, min-
denki. aki e cimen adóelengedést kér. saját 
érdekéhen 'árion el a legkörültekintőbben, 
mivel ellenkedő esetben felesleges a bélveget 
elpocsékolni. TTa azonban a kérelem jogos és 
méltányos volta beigazolást nver, az enged-
mény nem maradhat el, ami sok esetben lét-
érdeke a« adófizetőnek. 

Hoffbaner Artúr. 

0 'os ember célszerű és értékálló | 
Mándékot v á s á r o l karácsonyra • 
Ez a mindenki iróqépe, a hordozható 

MEüCEDEf PORTABLE 
Hosszn élettartam. Ki-

váló minőség. Hihetet-

lenül olcsó ár jellemzik 

a MERCEDES POR-

TABLE hordozható iró-

lépet. Minden géphez 

kazetta. 

üvánatra vételkötelezett-séq nélkül há-
romnapi próbára bérmentve ntegkUI^HIk. 
Minden gépért jótállás — Kérjen mé? ma magyar 
nve vii ismertetést. IR6GEP BEHOZATALI RT. 
Budapest, V Nrtdor ucca 24. 

40 éves fennállásunk óta december 1 7 - 3 1 - i g rendezzük első 

karácsonyi 
occasiónkat 

3 0 - 5 0 i L árengedménnyel. 

KUÜICWSHU SIÜCSBudapes, ,v 

Kési b o n d á k , 
p e l e r i n e k és 
egyes eredeti 

modellek 

Kristóf-ftér 6. 

A Délvidékről klüldözöitek ügye 
a közigazgatási bizottság elolt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton délután tartotta meg decemberi ülését dr. 
Pálfg József polgármesrter elnökletével a tör-

vényhatóság közigazgatási bizottsága. Napirend 
előtt dr. Pap Róbert szólalt fel. Abból az alkalom-
ból, hogy ebben az összetételében utoljára ült 
össze a bizottság, köszönetet mond Bárányi Ti-
bor főispánnak és Pdlfy polgármesternek, akik 
mindketten a legnagyobb megértést tanúsították 
a napirendre került kérdések iránt. 

A polgármester a maga és a főispán nevében 
megköszönte dr. Paip Róbert nyilatkozatát és 
kijelentette, hogy a bizottság tagjait a közigazga-
tási bizottság keretében végzett önzetlen munkás-
ságukért a legnagyobb elismerés illeti meg. 

A polgármester jelentését dr. Pdvó Ferenc tb. 
tanácsnok ismertette. A jelentés szerint novem-
berben 

6486 zálogolást 

foganatosított az adóhivatal, árverést csak 9 eset-
ben tartott. 

A főorvosi jelentés szerint a járványos beteg-
ségek közül csak 

* difteritisz és a vBrheny 

lépett föl nagyobb számban Szegeden, de a leg-
több esetben enyhe lefolyású volt. A születések 
száma 185, a haláleseteké 203, a lakosság lélek-
gzáma 18-val csökkent. 

Az államrendőrség jelentését — amelyről la-
punk más helyén számolunk be —, .lugovics Ist-
ván főtanácsos mutatta be. 

A jelentéssel kapcsolatban dr. Pap Róbert 

a jugoszláviai menekültek 

ö gyében intézett kérdést a polgármesterhez. 
Aziránt érdeklődött, hogy a Szegeden mara-
dó menekültekről mely hatóságnak kell gondos-
kodnia 

A polgdrmtester kijelentette, hogy azokat a 
menekülteket, akiknek Szegeden vagy Szeged 
környékén nincs elhelyezkedési lehetőségük, Bu-
dapestre szállítják. Akik itt maradnak, azoknak 
további gondoskodásra nincsen szükség. Reméli, 
hogy a kiutasítások végleg megszűnnék. 

Dr. H\myadi-Vass Gergely köszönetet mond 
ugy a hatóságnak, mint a társadalomnak a me-
nekültek testvéri fogadtatásáért. A horgos! mene-
kültek közül többen szeretnének visszamenni, 
vagy azért, hogy értékesítsék Vagyonukat, vagy, 
ha lehet, ott maradjanak. A rendőrséget kéri, 
hogy a határátlépési engedélyek kiadása iránti 
kérelmeket a lehető legméltányosabban intéz-
zék el. 

A polgármester kijelenti, hogy a város hatósá-
ga a legnagyobb jóakarattal fogja kezelni a me-
nekültek minden ügyét. 

A -pénrügyigazgatőság jelentését dr. Sztojka 
Miklós 'pénzügyi tanácsos, az ügyészség jelenté-
sét dr. Mihályffy István ügyész, a taaifelügyelősé-
gét Kiss Károly tanfelügyelő terjesztette elő. 

Sera Gyula gazdasági főfelügyelő elmondotta 
jelentésében, hogy mezőgazdasági szempontból a 

l novemberi időjárás kedvező uqIL elég eső volt 

Takarmányhiány nincs, a mezőgazida sági munká-
sok elhelyezkedési lehetősége kielégíthető. 

Gergely József állategészségügyi felügyelő je-
lentésével kimerült a tárgysorozat. Az ülést a 
polgármester azzal a kívánsággal zárta he, hogy 
kellemes és békés karácsonyt és uj esztendőt kí-
vánt a bizottság tagjainak. 

Kö l n i v íz 
í PÁRFŐM 

l UDER AZETTA 
, a legalkalmasabb _ 

Karácsonyi ajándék! 
Legolcsóbban beszerezhető 

G E R G ^ L Y N É R E I T Z E R A L I C E 
„avoccó" iLr/nsTEKi,t KÍGYÓ UCCA t. 

Kegyelmet kapott 
a szegvári rablógyilkos 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A mult 

év őszén történt, hogy két fiatal napszámos: Ju-
hász József és Nagy Imre meggyilkolta és kira>-
bolta Ilérány József szegvári kocsmárost és fele-
ségét. A szegedi törvényszék annak idején mind 
a két legényt giylkosság büntette miatt kötél ál-
tali halálra ítélte. A tábla Juhász József bünte-
tését helybenhagytai ellenben Nagy Imre bünte-
tését életfogytiglani fegyházra szállította le. A 
kúria is halálra Ítélte Juhászt és Nagy Imre bün-
tetését jogerősen helybenhagyta. A háromszoro-
san halálraítélt Juhász József ezek után kegye-
lemért folyamodott 

Szombaton a két gyilkost a törvényszék Gö-
mörp-tanácsa elé vezették, ahol kihirdették előt-
tük a kúria ítéletét Azután kihirdették Juhász 
előtt a kormányzó kegyelmi döntését is. A kor-
mányzó Juhász büntetését kegyelemből életfogy-
tiglanra változtatta á t 
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E R D E K E S 
könyvek, játékok, képeslapok, hé-

lyegalbumok, iróasztalkészletek, töl-

tőtollak, modern levélpapírok, ama-

tőr-albumok, játékkártyák, bridöc-

tömbök, karácsonyfadíszek és sok 

más alkalmas a j á n d é k t á r g v . 

Megbizha*ógramotono í 
nagy v6!a»ztélthaw fnllrnlmi v^tnVi- ¡s ) 

HangiemezuiironságoK 
Müvészlemez-kiárusitás P~~!2.—tőt 

(egyesek és sorozatok). 

összes magyar, angol, német uj 

táncslágerek. 

Városi Nyomda RT. 
K A B A S Z U C C A 9• 


