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Azana Barcelonában 
Barcelona, október 19. Azana, a spanyol köz-

társaság elnöke, hétfőn este 8 órakor Barcelo-
nába érkezett. Azana látogatásával kifejezésre 
akarja juttatni a katalán kormánynak a saját 
és a köztársaság háláját a polgárháborúban 
nyújtott segítségért. A miniszterelnök a kata-
lán képviselőház palotájában fog lakni barce-
lonai tartózkodása alatt. 

Kedd, 1036 oktober 20 . 

fiz Sicgcd-kftrntfkl község ellen 
kimondták az angagi felelősseget 

a magas adóhátralék miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

adófizetési készség országszerte romlott. Ré-
epbbi pénzügyminiszteri rendelet értelmében, 

ha az adóhátralék meghaladja az ötven szá-
zalékot, az adóügvi vezetők ellen ki kell mon-
dani a személyi és anyagi felelősséget. Szege-
den hét évvel ezelőtt, egyizben került sor arra, 
hogv a vagyoni felelősséget kimondották. Az 
utóbbi évek során javultak az adóviszonyok és 
előrelátható, hogy az idén sem kerül sor arra, 
íiogy Szegeden energikusabb lépésekre kerüljön 
sor. 

Nem kielégítő azonban az adófizetési kész-
ség a vármegye töbi városaiban ég községei-
ben. A hónap elején Csoiwrádmegvóben 74.4 
százalékot tett ki az adóhátralék és dr. Szer 
pessy Aladár szegedi pénzügyienzgató arra 
tett javaslatot, hogy mondják ki a személyi 
és anyagi felelősséget Szentes. Csongrád váro-
sok. továbbá Kistelek. Derekegyháza. Mind-

szent. Nagymágoes, Öttömös, Sándorfalva. 
Pusztamérges és Szegvár községek adóügyi ve-
zetői ellen. A pénzügvigazgató jelentése eze-
rint a védett íöldtulajdonosok sem fizetik ren-
desen adótartozásukat, emiatt a pénzügyigaz-
gatóság kénytelen lesz számos szegedkörnyéki 
védett gazdával szemben a védettség megszün-
tetését kérni. 

Az adóbevétel a vármegye területén jóval 
alatta marad a tavalyinak, pedig az idén ki-
elégítő volt a termés és tavaly a rossz termés 
mellett elemi csapások is hátráltatták a gaz-
dák fizetési készségét. A pénzügyi hatóságok 
tarthatatlannak mondják, hogy az idei jó ter-
més után ilven magas legyen az adóhátralék, 
ezért, azoknál, akik fizetőképesek, szigorúbb 
adóbehajtás következik. Fontos azonban, 
hogy kíméletesen járjanak el azoknál, akik nem 
képesek megfizetni adótartozásukat, mert még 
a megélhetésük sincs biztosítva. 

Cnihült a tiizlfahiánn veszedelme 
Napi 20—50 Kocsirakomány Indítanak el Szetted leié 
„A iennakadős részben — a kereskedők magatartására 

vezethető vissza", — mondta a lOldmOveiesligQí minisztérium 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Pálfy József polgármester, mint ismeretes, az 
elmúlt héten táviratilag értesítette a földmüve-
lésügyi minisztert, hogv Szeged téli tüzifael-
látása körül sulyoe zavarok mutatkoznak, 

mert a meglévő készlet, alig elég a tényleges 
szükséglet harminc százalékának fedezésére, a 
szállitás körül pedig komolv nehézségek ural-
kodnak. A polgármester sürgőé intézkedések 
megtételét kérte a minisztertől. 

A polgármester távirati felterjesztésére most 
érkezett meg a földművelésügyi minisztérium 
válasza. A minisztérium leküldte annak a je-
lentésnek a másolatát is, amelyet ebben az 
iigvben a Faforgalmi Részvénytársaságtól ka-
pott és amely utóirat formájában közli, hogv 
a romániai termelők szeptember 30-án útnak 
indítottak 735 tonna bükkfát Magvarország 
felé. amiből arra lehet következtetni, hogv a 
szállítási nehézséaek szünőben vannak. A mi-
niszter leirata igv szól: 

„Távirati előterjesztésére értesítem Pol-
gármester nrat, hogy Szeged város tűzifával 
való ellátása érdekében már ez év szeptem-
ber 2-án kelt 43.291—1036. számú előterjesz-
tése alkalmával megtettem a szükséges intéz-
kedéseket. 

Az ezzel kapcsolatosan kiadott intézkedé-
semre az Erdőbirtokosok és Fakereskedők 
Faforgalmi Részvénytársasága a másolatban 
csatolt bejelentést terjesztette elő. A bejelen-
tésből megállapítható, hogy Szeged város tű-
zifával való ellátását részben a román részen 
levő vagonhiíiny neberiMte mear, részben p»-
dls; az ellátáí amiatt is nehéwéeekb® titközik, 
hogy a kereskedők a raa*var termelésű fíer-
*t, töler tűzifa felvásárlásától idegenkednek. 
Ez utóbbi körülménvt bizonvitja, hogy a Fa-
forgílml Részvénytársaság aiénístára a sze-
gedi fakereskedők mindössze 75 Tormái kocsi-
rakomány magyar tűzifát rendeltek meg. Az 
ellátásban jelentkező fennakadás tehát rí-z-

ben a kereskedők magatartására vezethető 
vissza. 

A külföldi tűzifa szállítására nézve a Fafor-
galmi Részvénytársaságtól azt az értesítést 
kaptam, hogy a szegedi fakereskedők által 
megvásárolt 1306 kocsirakomány tűzifából a 
Részvénytársaság eddig 476 kocsirakományt 
szállított le, a hátralékos mennyiség leszállí-
tására pedig napi 20—30 vasúti kocsi állítta-
tik át román területre, amely legnagyobbrészt 
a szegedi rendelések teljesítésére fog felhasz-
náltatni. 

Rudapest, 1936. évi október hó 17-én. 

A miniszter rendeletéből: Molcsánv, minisz-
teri tanácsos." 

Oöriiig haltja vénre 
a Hitler-féls „"egyéves 

tervet" 
Berlin, október 19. Hitler a négyéves terv 

végrehajtásával kapcsolatban a következő ren-
deletet adta ki: 

— A nürnbergi pártértekezleten részemről 
hirdetett négyéves terv megköveteli a német 
nép minden erejének egvséges irányítását és 
valamennyi párt- és az állam illetékes szervei-
nek közös együttműködését. A négyéves terv 
végrehajtásával Göring vezérezredes porosz 
miniszterelnököt bízom meg, Göring miniszter-
elnök megteszi a reáháruló feladatok teljesí-
téséhez szükséges intézkedéseket és ebben a 
hatáskörben jogi természetű rendelkezéseket 

és általános közigazgatási előírásokat adhat ki. 
Feliogositem ot arra. hogv minden hatóságot, 
igv a legfelsőbb birodalmi hatóságot is. to-
vábbá a párt szolgálati tagozatait megfelelő 
utasításokkal lássa cl. 

ü csúnya 
szinewdütvt 

fogait ca 

Q frontharcosod seregszemléje 
Budapest, október 19. Vasárnap tartották 

meg Budapesten a frontharcos nagygyűlést, 
amelyen mintegy 25 ezer ember vett részt. A 
korraánv részéről Kozma Miklós belügyminisz-
ter jelent meg, a kormányzót vitéz Sónyi 
Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség, főpa-
rancsnoka képviselte. 

A tömeg a Milleneumi Emlék körül sorako-
zott fel, mielőtt az ünnepség megkezdődött 
volna, a díszszázad elvonult a kormányzó kép-
viselője előtt. A zászlórudakra felhúzták a 

frontharcosok két, hatalmas lobogóját, maid 
Takách Tolvay József orezágos elnök megnyi-
totta a VI I I . orezágos frontharcos találko-

zót. Vitéz Mátnioky Sándor nyugalmazott tá" 
bori főeeperes mondott imát. 

Kozma Miklós belügyminiszter nagyobb be-
szédet mondott, amelyben azt hangoztatta, 
ami a férfiakat elválaszthatatlanul össze tud-
ja kovácsolni, az az, amit a nemzet fiatalsága 
a fronton átélt. Ez a frontharcos szellem. A 
frontharcos táborral szemben nemcsak a kor-
mánynak van kötelezettsége, de a magvar tár-
sadalomnak is. Ezek olyan kötelezettségek, 
amelyeket törvényben előírni nem lehet. A 
frontharcosgondolatnak egyik legnagyobb ér-
téke, hogy nem, uszitó, nem bajt előidéző gon-
dolat. ezért ápolni kell éppen Európa jövője 
ós békéje érdekében. A frontharcos gondolatnak 
a napi politika kérdései fölé kell emelkednie, 

A belügyminiszter után a külföldi fronthar-
cos kiküldöttek mondottak beszédet,, majd a 
fővárosi és vidéki csoportok képviselői helyez-
ték el koszorúikat a Hősök Emlékkövére. Ez-
után az előkelőségek a diiszemelvénven helyez-
kedtek el és a frontharcossereg zászlók alatt, 
díszlépésben vonult el. Délután két órakor az 
Angol-parkban csajkáé tábori ebéd volt. 

Ezúton mondunk hálás köszönetet dr. 
Debre Péter igazgató urnák, a közkórház 
orvosi és tisztviselőkarának, az ápoló-
személyzetnek, valamint az összes jóba-
rátoknak és ismerősöknek, kik felejthe-
tetlen jó férjem, illetve édesapánk 

Lör incry Gábor 

végtisztességén fájdalmunkat részvétek-
kel és virágadományaikkal enyhíteni 
igyekeztek. 

özv Lőrinczy Gáborné és Családja 

KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK: / 

Klipsz lábtartó 1 pár «-.18 
Kerékpárzománc bármely színben 1 doboz —.24 
Lapos nikkelezett kulcs —.24 
Kerékpárlánc P 2.68 

ÉLELMISZEREK: 

Virágméz fél kg —.49 
Csokoládés mignon 10 dkg - i—.24 
Figaró blokksajt 1 drb Cca fél kg —.48 
Citrom 4 drb —.24 

MINDENSZENTEKRE: 

Sirgyertya 60-as 12 darab e-.24 

Sirgyertya 50-es 10 darab —.24 
Csavart sirgyertya 10 darab —.14 
Sirmécses >22, —.18 
Üveges sirmécses —.18 
Kis mécses 4 darab —22 
Mécsbura piros fiveojífll _ , —.18 
Mécsesbura piros üvegből kereszttel —.22 
Mattüveg ríiéeses bura —.78 
Sirlámp» 53 cm magas P 1.98 
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