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A szegedi hölgyek Budapesten 
is felldnésl keltenek cs>no3, elegáns meg|elenésökkel, 

4>a a dival és öliössködés 
fontos tudnivalóit e'salátit nk — E r r ő l t a r t a n a k érdekes és *arlalmas e l ő a d á s t 

f. hó 9-én délután 5 órakor az Ipartestület nagytermé-
ben egy uzsonna-délután keretében, 

amelyre a szegedi Iparos családok hSIgy tagjait, leányalt szívesen látja vendégül a budapesti 

Lux-Hadlion müvein. 
Az uzsonna 5 órától 8 lg tart, hogy azok a hölpvek, akik elfoglaltságuk miatt csak később lőhetnek, szintén 
alkalmuk legyen megtekinteni. 17 B e l é p ő d l f n i n c s . 

ElKésszüll 
asz inségadó-szabályrendelet 

A tervezet szerint inségadót veinek, ki mindenkire, aki Jöve-
delmi, társulati és tantlémadót fizet és a magasabb fizetésű 

alkalmazottakra 

Az R. 101 katasztrófája 
a westiminsteri bíróság 

előtt 
48 halott a ravatalon 

London, október 8. Megható, mély gyászban 
fogadta Anglia az R. 101 halottait. Két torpedó-
romboló szállitotta francia földről az áldozatok 
koporsóit hazájukba. Az átkelés a La Manche 
csatornán rendkívül viharos volt s az egyik hadi-
hajó csavartörést is szenvedett, ugy, hogy a ko-
porsókat át kellett szállítani a másik torpedórom-
bolóra, a »TempesU-re.. 

A doveri kikötőben ezrek várták mélységes csend, 
ben a hajót. Szitáló esőben állott be a »Tempest«. 
Fedélzetét virágerdő borította, lobogója félárbőc. 
ra volt eresztve. A tomboló vihar igen megnehe-
zítette a kikötést s Csak harmadszori kísérletre 
sikerült a torpedórombolónak kikötni. Az angol 
légi haderő kivonult osztaga tisztelgéssel fogadta 
a hajót, majd emelődaruval átrakták a koporsókat 
a különvonatnak bíborvörössel kárpitozott vagon-
jába, amely a háborúban is a hősi halottakat szál-
litotta. A mozdony homlokzatát óriási babérko-
szorú díszítette s a tisztelgő kürtjel hangjai mellett 
indult el lassan a halottak vonata London felé. 

A londoni Viktória-állomáson a késő éjjeli órák 
ellenére tízezrekre menő tömeg gyűlt össze. Ka-
laplevéve, néma hódolattal fogadta a tömeg a haj-
nali órákban beérkező vonatot. MacDonáld mi-
niszterelnök némán, lehajtott fejjel állt a hazatérő 
halottak koporsói előt t A nyomasztó csendet csak 
a feltörő zokogás törte meg. Ott állt a halottak 
vagonja előtt még egy másik kis csoport is: az 
angol léghajómüveknek azok az alkalmazottai, aki-
ket eredetileg szintén be akartak sorozni az R. 101 
legénységébe, akiket azonban az utolsó percekben 
rendeltek vissza. 
. A vonat befutása után először három ember 
«szállt ki az első kocsiból: Leech, Bell és Binks. 
Akik megmenekültek. Percekig tartott a gyász 
néma, megilletődött csendje. Csak a mozdony pö-
főgése és a diszőrség tisztjeinek vezényszava törte 
meg a tízezrek hallgatását A légi haderő 6—6 
tisztje vitte a koporsókat a kápolnává átalakított 
állomási előcsarnokba, ahol felravatalozták a 24 
koporsót Az áldozatok holttesteit később a West-
minster Hallban ravatalozták fel, majd szombaton 
Cardingtonba, a temetés szinhelyére szállítják. 

Londonból jelentik: A westminsteri kerületi bí-
róság elnöke ma megkezdte a légi katasztrófa 
formaszerü tárgyalását. Megállapította, hogy a ka-
tasztrófa oka leesés és elégés volt, végül elnapolta 
a tárgyalást november 18-ra, amikorra a bizott-
ság befejezi a légügyi minisztérium által meg-
indítandó vizsgálatot 

A Reuter Iroda szerint a léghajó roncsai közt 
eeruzajegyzeteket találtak, amelyek ut ján nyilván 
a gépek kezelői érintkeztek egymással a gépek 
által okozott lármában. Az egyiken ez van: nAlig. 
hanem ég valami, körülöttünk csupa füst van.* 
A temetés napján Londonban minden nyilvános 
mulatság szünetel. 

Beauvaisból jelentik: Church angol mérnők ma 
délután 4.15-kor a beauvaisi klinikán meghalt. 
Church apjának és menyasszonyának megérkezé-
sét délután 6 órára várták. 

A szocialisták győztek 
a finn választásokon 

Helsinki, október 8. A finn országgyűlési vá-
lasztásokon a szocialista párt 62, a gazdaszövet-
ség 58, a nemzeti összetartás párt ja 38 mandátumot 
szerzett A kommunisták az eddigi 23 helyett, 
csak 12 mandátumot kaptak. 

Viharok, t é l . . . 
C Budapesti tudósilónk telefonjelenlése.') 

Párisból jelentik: A párisi központi meteoro-
lógiai intézet óriási viharokat jósol. A La 
Manche-csatorna északi részében és az Északi-
tengeren már az orkán ki is tört. Késő délután 
az Atlanti Óceán valamennyi parti állomá-
sáról vihar jelentéseket adtak le. 

Zürichi jelentések szerint a svájci Alpokban 
beállt a tél. A Jungfrau környékén a 
hőmérő szerdán 12 fokra sülyedt a fagy-
pont alatt. A Jungfrau oldalát negyvencenti-
méteres friss hó borítja. 

(A Délmaggarország munkatársától.) A 
szeptemberi közgyűlés — mint ismeretes — 
elhatározta, hogy tekintettel a fenyegető téli 
ínségre, kidolgoztatja az inségadó szabályren-
deletet, még pedig szigorúan progresszív ala-
pon A polgármester dr. Csonka Miklós adó-
ügyi tanácsnokot bízta meg a szabályrendelet-
tervezet elkészítésével. Csonka tanácsnok most 
készült el a munkával és jelentését bemu-
tatta a polgármesternek. 

A jelentés szerint az inségadó kivetése ese-
tén nem lesz szükség a városi tisztviselők ön-
kéntes felajánlásaira, bár a legtöbb ügyosz-
tályban az erre a célra készített iveket már 
aláírták a város tisztviselői. Hivatkozik arra 
Csonka tanácsnok, hogy Budapesten már öt-
ven év óta szednek házbérkrajcárokat és ezt 
a jövedelmet inségadóként kezelik. A vidéki 
városok közül egyedül Győr az, amely már 
elkészitette az inségadó szabályrendeletterve-
zetét, amely most került tárgyalás alá. A 
győri tervezet szerint inségadót elsősorban 
azok fizetnek, akik legalább évi ötezer pengő 
jövedelem után fizetnek állami jövedelmi adót, 
de inségadót vet ki a tervezel a társulati adó 
után is és megadóztatja mindazoknak a köz-
alkalmazottaknak a fizetését is, akik legalább 
évi ötezer pengő után fizetnek kereseti adót. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délután tartotta meg nagy érdeklődéssel 
várt együttes ülését a pénzügyi, a jogügyi és a 
népjóléti bizottság. A teljes három óra hosz-
száig tartó tanácskozáson dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester elnökölt, dr. Csonka 
Miklós tanácsnok volt az előadó és resztvet-
tek a főtisztviselők közül dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, dr. Szabó Géza tanácsnok, 
dr. Simkó Elemér tiszti főügyész és Scultéty 
Sándor főszámvevő. A legnagyobb érdeklődés 
a pénzügyi bizottság tagjai részéről nyilvánult 
meg, mig a legkisebb számban a jogügyi bi-
zottság tagjai jelentek meg. A vitában tizen-
nyolcan vettek részt, a felszólalás sorrendje 
szerint dr. Csonka Miklós, dr. Bodnár Géza, 
Petrik Antal, dr Dettre János, dr. Somogyi 
Szilveszter, dr. Szamek Sára, Lájer Dezső, dr. 
Tonelli Sándor, W'immer Fülöp. dr. Szivrssy 
Lehel, dr. Grüner István, dr. Eisner Manó, 
Hullmann, dr. Kertész Béla, dr. Biedl Samu, 
Pásztor József, dr. Pálfy József és dr. Szibó 
Géza. 

A vita a körül forgott, hogy mennyi a mun-
kanélküliek száma, milyen méretű legyen a 
város inségakcicja és hogy a költségekre mi-
lyen forrásból teremtsenek pénzt. A vélemé-
nyek végül abban egyeztek meg, hogy 

külön kei! választani a nyomor-

Csonka tanácsnok a legigazságosabb megol-
dásnak azt tartja, ha a város minden polgá-
rát megterhelik inségadóval, természetesen 
csak azokat, akiknek a megélhetésük biztosí-
tott. Ezért azt javasolja, hogy a város vessen 
ki megfelelő kulcs szerint inségadót mind-
azokra, akik jövedelmi adót fizetnek, azokra a 
jogi személyekre, amelyek társulati adót fizet-
nek, azokra a személyekre, akik tantiemadót 
fizetnek és végül azokra a köz- és magánal-
kalmazottakra és nyugdijasokra, akik nem 
fizetnek tételes kereseti adót. Mondja ki azon-
ban a közgyűlés, hogy azok, akik a szabály-
rendelet életbeléptetése előtt és szeptember 
elseje után önkéntes adományokat ajánlottak 
föl az inségalapra, a felajánlott összegeknek 
megfelelő mentességben részesülnek, vagy ré-
szesülhetnek. 

A tervezet szerint az inségadóból keletkező 
alapból elsősorban munkaalkalmakat kell 
finanszírozni, pénzbeli, vagy természetbeni se-
gélyt csak a munkaképtelenek kaphatnak, meg 
azok a munkások, akik — önhibájukon kívül 
maradtak munka, illetve kereset nélkül. 

Itt említjük meg, hogy a TÉBE szegedi 
fiókja értekezletet tartott és megállapította 
azt az arányt, amely szerint a szegedi pénz-
intézetek az inségakcióban részt fognak venni. 

enyhítő akciói a munkanélküliek 
foglalkoztatásától. 

Somogyi Szilveszter polgármester kijelentette, 
hogy a város hatósága abban a helyzetben 
lesz, hogy a munkanélkülieknek a foglalkozta-
tásáról gondoskodni tud és hogy az ő adatai 
szerint a munkanélküliek száma háromezer. 
A nyomorenyhitő akciót illetően valamennyi 
felszólaló azon a véleményen volt, hogy 

sürgősen cselekedni kell, 
mig azonban legtöbben azt hangoztatták, hogy 
inségjárulék formájában a város egész lakos-
ságát arányosan és progresszíven meg kell 
adóztatni, addig akadt annak az álláspontnak 
is szószólója, hogy a nyomorenyhitő akció 
költségeiről a rendes költségvetés keretén be-
lül kell gondoskodni. A nagy többség azonban 

az inségadó haladéktalan meg» 
állapítása melleit döntött 

és elfogadta azt a szabályrendeletet, amelyet 
Csonka tanácsnok terjesztett elő és amelyet 
lapunk más helyén ismertetünk. Dr. Pálfy 
előterjesztette azokat az adatokat, amelyek a 
nyomorenyhitő akció méreteire vonatkoztak 
és amelyek szerint háromezer embert vesznek 
számításba a közös konyhán való étkezésnél, 
négyszáz családot a faellát ásnál, külön kenyér-
rel látnák el a jelentkezőket és melegedő szo-

A bizottságok az inségadó 
haladéktalan kivetése mellett döntöttek 

Külön kell választani a nyomorenyhitő akciót a munkanélküliek foglalkoztatásától 


