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Az értéktőzsdék és a font-affér 
PallíivIdo! György 

elvben helyesli, hogy a Jövedelmi adó alapján kivetendő 
szftkségadó révén a tehetősebb osztályok is hozzájárul. 
Janak az államháztartás egyensúlyának helyreállliásához, 
bár kétsége van aziránt, hogy az adóemelési rendeletek 
célravezetők lesznek-e. 

Marschali Ferenc 

rámutatott arra, hogy az Ínség kérdésének a megoldása a 
legsúlyosabb felelősséggel nehezedik ugy a kormányra, 
mint a társadalomra. De felmerül a kérdés, helyes-e 
a Jövedelmi adót az inségadó alapjául venni. 

Rassay Kár0 ly 

nem fogadta el a javaslatot és hangoztatta, hogy a 
jövedelmi adó felemelésével nem az inségakciót szolgál-
ják, bsntm «z államháttartás egyensúlyának biztosítá-
sára fog szolgálni, 

Wolff Károly 

felvilágosítást kér a fővárosi Inségadóról ás szükséges-
kárpótlást kapjon. 

Chorin Ferenc 

nek mondotta, hogy a főváros a saját inségsdója helyett 
általánosságban elfogadja a javaslatot, amely megfelel a 
szociális Igazság követelményeinek. Helyteleníti a jöve-
delmi adó kivetési rendszerének módosítását 

Teleszky János 

sajnálattal állapította meg, hogy a Javaslat nem az 
1031., hanem az 1932. évi Jövedelmi adó megkétszere-
zésén alapul, Így az inségadóból kevesebb fog befolyni, 
mint azt az eredeti javaslat kontemplálta. 

Varga Imre 

pénzügyi államtitkár válaszolt ezután a felszólalásokra. 

Kérte, hogy a bizottság általánosságban fogadja el a ter-
vezetet. Nem zárkózik el attól, hogy a részletkérdé-
seknél engedélyeket tegyen. Elfogadja azt a javasolt 
könnyítéseket, hogy »a vélelmezett jövedelem" csak azok-
nál kerestessék, akiknek a Jövedelme a 10 ezer pengőt 
meghaladja. Hozzájárul ahoz ls, hogy a jövedelem be 
nem vallása esetén esedékes 20 százalékos bírság le-
tzálliiiassék és hogy az ne minősíttessék adócsalásnak, 
hanem csak jövedéki kihágásnak. Elfogadja azt az indít-
ványt ls, bogy a szükségadót a földbérlőre nlm lehet 

álruháint. 

A szükségadó hozadékából azok a városok, amelyek 
Ínségadót nem vethetnek ki, megfelelő kárpótlásban ré-
szesülnek. 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n jelen-
tése.) Az angol font-affér megbolygatta a világ 
minden értéktőzsdéjét. A fontosabb tőzsdékről az 
alábbi jelentések érkeztek: 

4 londoni tőzsde 

ma kétnapos szünet után újra meguyilt. A han-
gulat nyugodtabb volt. Az ipari és közlekedési ér-
tékek árfolyamai a font sterling értékvesztesé-
gének arányában emelkedtek, ami némi hosszmoz-
galom illúzióját keltette, ellenben az angol ál-
lampapírok 3—6 fontot vesztettek. 

A newyorkl lözsdén 

ma olyan hosszmozgalom bontakozott ki, ami-

lyenre három hónap óta nem volt példa. Egyes 
értékek több, mint 15 pontt-u emelkedtek Közel 

hárommillió darab értékpapír cserélt gazdát Az 
irányzat mindvégig szilárd volt. 

A berlini tőzsde 

elnöksége jelenti, hogy ezen a héten nem jegy-
zik a berlini tőzsdén az értékpapírokat és de-
vizákat, ezek szabad forgalma tilos s a devizák 
árfolyamát a Birodalmi Bank állapítja meg. 

A párisi értéktőzsde 

javuló irányzata a mai napon még határozottab-

bá Délmagyarország munkatársától.') Dr. Somogyi 

Szilveszter polgármester a város hatóságának nevében 
felterjesztést intézett a kormányhoz, amelyben feltárta 
a város szomorú helyzetét, rámutatott a munkanélkü-
liség szaporodásának veszedelmére és bejelentette, hogy 
a város saját erejéből még szükségmunkákkal sem nyújt-
hat kereseti lehetőiéget. A felterjesztésben a polgár-
mester részletesen Ismertette a bárom ország határán 
fekvő város különleges viszonyait, mert itt még a munka-
nélküliség kérdését is egészen másképen kell elbírálni. 
Rámutatott arra, hogy a kormánynak elsőrendű köte-

ban bontakozott kl. Az erőteljes visszavásárlások 
következtében az értékpapírok jórésze mindjárt 
kezdetben behozta a hétfőn szenvedett veszteséget 

Az olasz kormány 

és az olasz nemzeti bank kormányzója értesítette 

külföldi képviselőit hogy az olasz kormány, és az 

olasz nemzeti bank nem szándékozik a lírának sta. 
bülzálási árfolyamát megváltoztatni. A bankjegyek 

aranyra, vagy aranyértékü devizára való átvált-

hatósága tehát nem változott 

A Népszövetség 

gazdasági bizottságában Salter, a Népszövetség 
pénzügyi osztályának volt igazgatója kifejtette az 
angol kormány álláspontját a pénzügyi helyzetm 
vonatkozólag. A vámhatárok lebontása talán még 
segühetne, de ez nem megy azonnal s talán nem 
is elegendő, hogy a jelenlegi válságot enyhítse. Bi-
zonyos tartózkodással felvetette a* u j i b b bank-
jegy kibocsátás eszméjét, amit a Federai Keserve 
Bank is ajánlott A Népszövetségre vár a feladat, 
hogy pénzügyi tervezeteit a hitelkérő államok ren-
delkezésére bocsássa. 

lessége a határváros Szeged minden erejével való támo-
gatása és kérte, hogy a kormány most, a tél beállta 
előtt tegye lehetővé a szegedi munkanélküliek megfelelő 
foglalkoztatását. A polgármester ezután ismerteti a város 
ínségmunka tervezetét, amely szerint feltöltésre kerülne 
több ucca, a Lechner-tér, a Cserepes.sor, a Kisbuvártó 
hátralévő feltöltetlen része és a homokkirakodó, végül 
több tanyai ut szikeltetése. Mindezekre a munkálatokra 
a városnak nincsen fedezete és csak ugy tudja végre-
hajtani, ha a kormány a szükséges pénzt, mintegy 
7— 800 ezer pengőt a város rendelkezésére bocsájtja. 

Megindult az eljárás 
a nemszavazó választók ellen 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Ismeretes, hogy a központi választmány legutóbbi 
ülésén elhatározta, hogy mindazok ellen megindít-
ják a kihágási elájrást, akik a legutóbbi ország-
gyűlési képviselőválasztáson nem szavaztak. A köz-
ponti választmány kedden küldte át a város 
kihágási bíróságához ezeknek a nemszavazóknak 
a névsorát, amelynek alapján a biróság megál-
lapította, hogy I. választókerületben 2335 en, 
a H ibban 1660 an, a UMkban i83C-an nem sza-
vaztak. a központi választmány szerint a kihágási 
bíróságnak a nemszavazókat 1-től 10 pengőig ter-
jedő pénzbüntetésre, vagy behajthatatlanság ese-
tén megfelelő elzárásra kell ítélnie. A bíróságnál 
azonban kiderült, hogy a nemszavazók nfm követ-
tek el kihágást, hanem csak mulasztást és Igy 
biinteSőparancs helyett fizetési meghagyást kap-
nak. Ha a pénzbírságot nem lehet behaj'anl, ak. 
kor sem lehet elzárásra Ítélni a mulasztót, hanem 
ilyen esetben nincs más hátra, mint a leírás. A 
fizetési meghagyások kiírása óriási munkát ró a 
kihágási bíróságra, de ha külön munkaerőket is 
alkalmaznak azok elvégzésére, a költségek bőven 
megtérülnek, mert a pénzbírságokból befolyó ősz-
szegeknek a fele a várost, fel" pedig az államot 
illeti. 

Vakmerő rablótámadás 
Csongrádon 

Csongrád, szeptember 23. Kedden este vakmerő 
rablótámadás történt. Csongrádon özvegy Fekete 
Márlonné udvarába este 9 órakor ismeretlen fér-
fiak hatoltak be, az asszonyt leütötték, kezét, lábát 
összekötözték és becipelték a konyhába. A rablók 
azután feldúlták a lakást feltörték a szekrényt, 
ahonnan 350 pengőt emeltek eL A nyomozás meg-
indult 

Riesen mérnök nem azonos 
Leipnikkel 

Bécs, szeptember 23. A bécsi rendőrség megmu-
tatta Leipnik Márton fényképét ama leány anyjá-
nak, akinek társaságában a Leobenben letartóz-
tatott Biesen sokat tartózkodott. Az anya, aki 
bécsi asszony, kijelentette, hogy Lelpnik nem lehet 
azonos Riescnneí. 

A bizottság azután a javaslatot 

ugy általánosságban, mial részleteiben la 
elfogadta. 

A legközelebbi ülés holnap délelőtt les*. 

Megszigorították 
a szegedi hidak őrzését 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szomorú emlékű biatorbágyi merényiéi után 
országszerte erős őrizet alá vették a hidakat és a 
Szeged két hidját, a közútit és a vasútit is őrség 
védi. A szegedi rendőrkapitányság szerdán délelőtt 
a hidak hatályosabb védelme érdekében a követ-
kező kommünikét adta ki: 

»A hidak őrségi szolgálata eredményessége ér-
dekéből szükséges, hogy a hidak alatt és azoktól 
50 méter távolságon belül a rendes és megen-
gedett közlekedésen kivül senki se tartózkodjék. 
Ezért a rendőrkapitányság ezúton hivja fel a város 
lakosságának figyelmét arra, hogy az eselleges kel-
lemetlenségek elkerülése céljából a közúti és a 
vasúti hid alatt és azoktól 50 méter távolságon 
belül az Indokolatlan tartózkodástól mindenki sa-
ját érdekében óvakodjék.« 

A megbokrosodott lovak 
Stméteres árokba fordították 

a kocsit 
(A Dé'm igyarország m in'.:a ársá ól.) Súlyos sze-

rencsétlenség történt szerdán délelőtt az ujszegedi 
temető közelében fekvő kamratóltés mellett Le-
kobn Nikolájné, deszki fóldmivesasszony kétlovas 
kocsin igyekezett haza a szegedi piacról. A temető 
utáni útszakaszon útjavítási munkálatok folynak és 
egy gőzhengerrel egyengelik el az elszórt köveket. 
A lovak a dolgozó gőzhenger zajától mejjbokrosod. 
tak és vágtatni kezdtek. Az asszony igyekezett 
megfékezni a lovakal. azonban minden erőlködése 
kárbaveszett. A megvadult lovak a kocsival az 
ároknak rohanlak és a következő pillanatban a ko-
csiban ülők belezuhantak az őt méter mélységű 
árokbj. Lekoba Nikolájné és egy másik asszony, 
aki ugyancsak a kocsin ült, eszméletlenül terültek 
el. A lovaknak nem történt bajuk. A kihívott men-
tők a két asszonyt a sebészeli klinikára szállítot-
ták. Lekoba Nikolájné élei veszélyes külső és belső 
sérüléseket szenvedett 

A japán-kínai konfliktus 
London, szeptember 23. A népszövetségi tanács akciója 

igen Jó csillapító hatást gyakorolt Nankingban, ahol a 
harci kedv már kezdett nagy méreteket ölteni. Nan-
kingban ma délelőtt 100.000 főnyi tömeg népgyűlést tar-
tott, amelyen az általános mozgósítást követelték lapán 

ellen, A japánellenes hangulat annyira kiéleződött, hogy 
Nanking japán lakosai kezdenek Sanghaiba menekülni. 
A Népszövetség jegyzékére toklói hirek szerint. Japán 

] azzal szándékozik válaszolni, hogy hajlandó csapatait 
! visszavonni a vasúti zónába, de ezzel szemben garanciá-

kat követel a mandzsúriai japán lakosság biztonságára. 

Fagyhullám Lengyelországban 
( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e len-

tése . ) Varsóból jelentik: Lengyelországban fagy. 
hullám vonult végig. A hőmérséklet mindenütt 
fagypont alá sülyedt. A Kárpálok keleti hegylán-
cát harm|nceen?|méferes hó bori ja 

Ax idö 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének me-

teorologiai obszervatóriuma jelenti, hogy szerdán Sze-

geden a hómérO legmagasabb állása 10.0 fok Celsius, 

legalacsonyabb 7.5 fok Celsius. A barométer adata 0 

fokra és tengerszinre redukálva reggel 751.S mm., este 

754.9 mm. A levegő relatív páratartalma reggel 9S szá-

zalék, délben 83 százalék. A szél iránya északryugcti, 

erőssége 5—5, a lehullott csapadék 11.3 milliméter volt. 

BUDAPEST: A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

; órakor: Kőzépeurópa a szárazföld északi tálairól hideg 

! levegőtömegeket kapott, amelyek hazánk keleti felében 

' a Fekete tenger felől jött enyhébb légtömegek alá nyo-

mulnak s nálunk kisebb esőzéseket idéznek elő. A fagy-

határ 600 méterre szállt alá t ennélfogva a Pilisi he-

! gyekben és a Mátrában havazás köszöntött be. A Dunán-
] tul az idő igen szeles volt. A nappali felmelegedés or-

szágszerte csupán 10—11 fokot ért el. 

I Prognózis: Változékony, igen hűvös, szeles idö, külö-

nösen keleten megújuló esők, a hegyekben havazás. 
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fl polgármester államsegélyt kért a kormánytól 
a szegedi munkanélküliek foglalkoztatásához 


