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Külföldi hozzátartozóinak, barátainak, ismerőseinek küldjön ajándékba 
kedvezményes, 2'50 pengős vízumra és féiáru 
vaiuti vagy hajójegy váltáséra jogosító igazoíványt 
Kapható a Szabadtéri Játékok Központi irodáiéban és a Délmagyarország jegy»r ódájában 

4 végrehajtások 
A becsüsök és a közönség 

(A Dél magvarország munkatársától.) A vá-
rosi adóhivatal nemrégiben több becsüst meg-
bízott végrehajtási teendőkkel is. Erre azért 
volt szükség, mert havonkint többezer ár-
verést tüz ki az adóhivatal és a munkát a hu-
szonnégy kinevezett végrehajtó nem képes el-
végezni. Tiz. becsüst bíztak meg nemrégiben 
végrehajtói teendőkkel és néhány nappal ez-
előtt dr. vitéz S z a b ó Géza tanárnők, az 
adóhivatal vezetője arra tett előterjesztést a 
polgármesternek, hogy a végrehajtói teen-
dőkkel níegbizott becsüsök pénzfelvételre is 
jogosíttassanak fel akkor, amikor, végrehajtás 
végett az adóhátralékosnál megjelenik és a 
végrehajtás eszközlése előtt a hátralékos ki 
akarja fizetni tartozását. Gyakran előfordul 
ilyen eset és Indokoltnak látszott az adóhiva-
tal vezetőjének ez az előterjesztése. 

Most döntött a polgármester az előterjesz-
. tés felett és nem járult hozzá, hogy a végre-
hajtással megbízott becsüsök az adóhátralé-

kosnál pénzt, is felvegyenek, A polgármesteri 
"végzés indoklása megállapítja, hogy a pénz-
ügyminiszteri rendelet szabályozza a végre-
hajtók kötelességei L' Ezek kőzött szerepel az 
is, hogyha a végrehajtó az adósnál1 megjele-
nik és az árverés megkezdése elött a feí ki 
akar.ja egyenlítem adótartozást, akkor a vég-

. rehajtó nemcsak /átveheti, de átvenni köteles 
is a pénzt. Ez azonban a rendelkezések sze-
rint csakis a kinevezett végrehajtókra vo-

natkozik, a becsüs; pedig csupán" végrehajtói 
teendőkkel ideiglenesen vari! megbízva. 

Szakemberek ycieriiényé szerint amelyik 
becsüs, habár ideiglenesén is végrehajtói te-
endők elvégzésére. kapott megbízást, a pénz 
felvételére is jogosult az adóhátralékosnál. El 
kellett volna temt rendelni; hogy a végrehaj-
tási munkával megbízott becsüsök is véhesse-
nek'fel pénzt. Ebből ugyanis gyakran furcsa 
esetek keletkeznek.: Nemrégen ugyanis előfor-
dult, hogy az egyik ilyen becsüs megjelent egy 

.alsótanyai gazdánál és az adótartozás kiegyen-
lítését sürgette nála: A gazda kijelentette, 
hogy most egy kis' pénzhez .jutott és hajlandó 
kifizetni a köztartozását. Le is tette az ősz-
szeget az asztalrá és nyugtát kért a becsüstől. 
A becsüsnek azonban nincs joga a pénzfelvé-
telre, hanem ehelyett adóhivatali csekket adott 
át a gazdának és felvilágosította, hogy a tar-
tozását ..postán befizetheti. 

Két nap múlva a becsüs bekopogtatott a 
gazdához és az asztalon még akkor is ótt ta-
lálta'az általa kiállifott csekkét . 

— Miért nem fizette be az adótartozását. — 
kérdezte a becsüs a- gazdától, — hiszen azt 
mondta, hogy hozzájutott egy kis pénzhez? 

— Hát hirtelen kellett a pénz az aratómun-
kásoknak. Miért nem vette át akkor, amikor 
kínáltam, most el volna intézve az adó is,.;. 

Ilyen esetek gyakran előfordulnak a ta-
nyavilágban és az adóhivatal vezetőiének elő-, 
terjesztésé ezen kíván segíteni. Rendezni kel-
lene a végreha jtói teendőkkel megbízott be-
csüsök pénzfelvételi jogát, a városnak és az 
adózóknak is érdeke volna ez. 
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Ad-hoc bizottság tárgyal 
a városi strandfürdő megépítéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi 
strandfürdő építésének ügye a hétfői nappal egy 
lépései előbbre jutott. Szokol Vilibald mérnök-
től levél érkezett a polgármester címére, amely-
ben kérte, döntsék el, hogy a szegedi, vagy az 
ujszegedi oldalon épiti-e majd fel a város a ter-
vezett strandfürdőt. 

A hétfői referáló ülésen került szóba újból a 
strandügy, a tanács elhatározta, hogy a törvény-

hatósági bizottság tagjaiból ad-hoc bizottságai 
alakit a sirandkérdés letárgyalásdra. Ez a bi-
zottság tesz majd javaslatot arra nézve is, hógy 
a Tisza melyik oldalán volna jobb elhelyezni a 
városi strandot. A bizottság javaslata augusztus* 
ben a polgármester elé kerül; remélhető, hogy, 
az fezi közgyűlés végre foglalkozhat a strand-
kérdéssel. 
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Iz ügyészség dönt 
iéiéti Szövetség" Sánclevelei 

ügyében 
(A Détmúgfárorsfág munkatársától.) Az * Esz-

mei Jóléti Szövetség® tagjai szorongva fogadták 
azt a hírt, hógy a rendőrség nyomozást indított 
és egyes helyeken kilószámra foglalt le idevo-
natkozó nyomtatványokat. Sokan a hír hallatára 
abbahagyták a lánclevelek küldözgetését attól 
való féléiműkben, hogy esetleg meggyűlik a ba-
juk a hatósággal, mások viszont arra az állás-
pontra helyezkedve, hógy nem bűncselekmény, 
amit tesznek, továbbra is folytatták az akciót. 
Ma sincs még eldöntve, hogy melyik csoportnak 
van igaza, de az eddigi jelek szerint azoknak, 
aük ebben az ügyben nem látnak csalást, fon-

dorlatos tévedésbe ejt&t. 
Amint jelentettűk, maga a rendőrség sem fog-

lalt még állást, mert egyelőre nem látja tisztán 
az akciót. A rendőrségen is — persze nem hi* 
vatalosan — megoszlanak a vélemények. A lefog-
lalt iratokat az eddigi nyomozás eredményével 
együtt áttették az ügyészségre, ahol döntenek a 
lánclevelek ügyében. Az ügyészség döntésétől függ 
tehát, hogy Szegeden tovább terjed-e az »Esr* 
mei Jóléti Akció«, vagy pedig rendőri beavat-
kozás végét veti. Egyelőre még vígan forognak a 
levelek és — a pengők. 

Vasárnsp hiipllaigf a kOznfl üld padozata 
Halálos fürdés a Holt-Tiszán 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
rendőrség a Mars-téri piacon elfogta B u r g-
h a r d t Györgyié budapesti illetőségű asz-
szonyl, aki a zsibárusoknak lopott holmikai 
kínált eladásra. Megállapították,' hogy Burg-
hardtné régebbi idő óta állás és foglalkozás 
nélkül ődöngött Szegeden, miután a főváros-
ból leutazott Egyidőben bejáratos volt a 
Szentmihály-ucca 3. szám alatti házba, özv. 
P i 11 i c b Gyulánéaoz. akinek reggelente te-
jet hórdott A múlt héten azután egy törött 
ablakon keresztül bemászott a lakásba és on-
nan rengeteg fehérneműt, ágyneműt lopott el. 
Éppen ezeket akarta értékesíteni, amikor a 
detektívek elfogták. Hétfőn délelőtt átkísérték 
az ügyészségre. 

Vasárnap este a közúti híd padlózata ki-
gyulladt. Valószínűleg attól, nogy égő szivar, 
vagy cigaretta került a deszkák közé és a para-
zsat a szél tovább szította, A könnyen vesze-
delmessé válható tüzet az arra haladó So-
m o g y i János rendőrtörzsőrraester és két 
önkéntes tűzoltó rövidesén eloltotta. A vizsgá-
lat megindult. 

Megrendítő tragédia játszódott le vasárnap 
délelőtt a röszkei Holt-Tiszán. M a s a Mik-
lós röszkei, 16 éve? fiu a kora reggeli órákbar 
lement fürdeni. A füzesekben levetkőzött és 
belegázolt a vizhe. Úszni nem tudott" Egyre 
mélyebben ment bele a vjzbe, egyszeresak el-
vesztette Iába alól a talajt és fuldokolni kez-
deti. Hiába kiabál ti segítségért, senki sem volt-
a közelben, aki megmenthette volna. Elme-

rült és többé fel sem bukkant. István nevű 
bátyja röviddel a szemtanuk nélkül lejátszó-

' dó tragédia után szintén lement a Tiszára & 
öccsét kereste, akivel ott találkozója volL A 
fiút azonban sehol sem találta, bár a ruhái ott 

, voltak a füzesekben. Masa István rosszat sejt-
ve belegázolt a vízbe, éppen ott, ahol nemré-
gen a fivére. Lábával tapogatózva haladt előre 
ós nemsokára belebotlott valamibe. Víz alá 

bukott és kihúzta onnan öccse holttestét. A 
A parton élesztgette ~zután sokáig, mentőké' 

i hívott, de azok sem tudtak rajta segíteni-
j Holttestet beszállították a bonctant intezetbe 
i M i k l ó s István 4 éves dorozsmai RfeTe' 
I ket a házuk előtt egy kocsi elgázolta. Kartő-
! léssel a kórházban ápolják. 

M a k r a József egyéves dorozsmai fiu ^ 
sárnap nadragulyát evett és sulvosan ideg-
betegedéit. A mentők a kórházba vitték, álla' 
pola súlyos. 

hzedvezö tlxeiésl feltéieleh melleit 
legolcsóbban beszerezfjelöle Falcén 
fVónaor, Cosuíö C. 18. Tel. 20—37. 

emeleti és földszinti raktárnak, vagy műhely 
nek kiadó! Madách u. 16. HodáCS éS FrisdwaM 


