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Madrid 
eleste előtt 

Heves harcok Madridtól Ovideolg 

Rabat, november 4. A szevillai rádió a kö-

vetkezőket jelentette: Kedden heves csata 

folyt Asturiában. A csata során a bányászok 

mintegy 200 halottat vesztettek és sok gránát-

tal teli ládát hagytak hátra. Az Oviedóból Gi-

"onba vezető uton vivott ütközetben az ellen-

ség mintegy 100 halottat vesztett. Oviedóba 

nagymennyiségű élelmiszer érkezett. 

Burgosban minden előkészület megtörtént, 

hogy a madridi bevonulás után illő egyházi 

pompával tartsák meg a hálaadó misét. 

A felkelők Jelentései 
Hendave, november 4. Az átalakított Cabal-

lero-kormány tegnapi minisztertanácsán olyan 

hangulat alakult ki, hogy ki kellene üriteni a 

fővárost. Az anarchisták azonban azt hirde-

tik, a végsőkig kell harcolni, azután pedig fel 

kell gyújtani Madridot, A fővárosban egyre nő 

a pánik, izgatja a kedélyeket az is, hogy Go-

re, szovjettábornok, Madrid védője kijelentet-

te, a fegyelem felbomlása miatt nem vállalja 

a felelősséget a további hadmüveletekért. 

Talaverai " jelentés szerint a felkelők véres 

harc árán elfoglalták Getafeban a milícia be-

tonfedezékét. Burgos azt jelentette, hogy a fel-

kelők folytatták előnyomulásukat A1 Carnon 

felé, ahol 1600 szovjetkatona harcol. 

Vére« összeütközés 
Bilbaoban 

Salamanca, november 4. A milícia egyik ha-

lottjának temetése alkalmából Bilbaoban véres 

összecsapás volt a szeparatisták és a marxis-

ták között. Mindkét részről több halott és se-

besült volt. 

Ismét összeült 
a semlegességi bizottság 

London, november 4. A benemavatkozási bi-
zottság ezerdán délelőtt ülést tartott. A na-
pirenden annak a válasznak a megvitatása sze-
repelt, amelyet Szovietoroszország adott az 
olasz és német vádakra.. Ugy tudják, hogv a 
londoni szovjet nagykövet rertael megkapta 
kormányának válaszát azokra az angol állí-
tásokra, amelyek szerint Moszkvában bizo-
nyos cselekményeket követtek el, amelyekkel 
megszegték a benemavatkozási egyezményt. 

Majszkij szovjet nagykövet a terjedelmes 
olasz és német jegyzék minden adatát cáfolni 
igyekezett. A bizottság legközelebb csütörtö-
kön ül össze. 

Fauihaber bíboros 
Hitlernél 

Berlin, november 4. Hitler szerdán Berchtes-
gaden közelében Obersalzbergen levő kastélyá-
ban fogadta Fauihaber biborost, a német kato-
likusság vezetőjét. 

Oelfárosl Mozi csütörtökön 
C s a k e g y n a p i g ! 

PLUHÁR 
a rádió közismert szpíkerének vetitettké-

pes olimpiai előadása 

Ami az oiimpiasz&tfi Kimaradt 
Pluhár személyes vendégszereplésével 5,7,9. 

„CHAPAL" csikó banda 

RMBLMBÉL 

A polgármester a koldusadó 
kivetésének aránytalanságairól 
Revízió alá veszik a téves és Igazságtalan kirovásokat — A 

Délmagyarország állásfoglalásának sikere 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország két nappal ezelőtt feltűnést 
keltő vezércikkben foglalkozott azzal a visz-
szássággal. amely a koldusadó kivetése körül 
mutatkozott Szegeden. Megírtuk, hogy a tár-
sadalmi hozzájárulás összegét az egyházi adó 
alapján vetették ki és így kirívó aránytalan-
ságok történtek. Aránylag egészen kisjövedel-
mű emberektől a bizottság nagy megajánlást 
kivánt, ezzel szemben köztudomás szerint is 
nagyjövedelmű emberekre néhány filléres 
hozzájárulást róttak. Ezzel kapcsolatban dr. 
Pálfy József polgármester most a következő 
nyilatkozatot tette: 

— A társadalmi hozzájárulás összegének 
megállapításánál azért vettük alapul az egy-
házi adót. mert igv senki sem maradhat ki 
belőle. Jövedelmi adót ugyanis csak azok fi-
zetnek. akiknek jövedelmük van, vagy pedig 
keresetük meghaladja a havi háromszáz pen-
gőt. A kereseti adót azért nem vehettük ala-
pul, mert a köztisztviselők nem szerepelnek 
a7. adóhivatal kimutatásában és igv ők kima-
radtak volna. Egyházi adót viszont mindenki 

fizet, akinek havi keresete eléri a létminimu-
mot és az egyházak a keresetek alapján ve-
tették ki híveikre az adókat. 

— A kivetés kulcsát nem egyformán állapi« 
tottuk meg. A katolikusoktól, akik egyházi 
adó cimén arányiad a legkisebb összeget fize-
tik, egyházi adójuk öt százalékának felaján-
lását kértük, a reformátusoktól és az evangé-
likusoktól három, a zsidóktól, akiknél« a* 
egyházi adója a legmagasabb, két százalékot 
A félreértések elkerülése céljából hangsúlyoz-
ni kívánom, hogv ez a kirovás, amely csak a 
kirótt összeg önkéntes felajánlását kívánja a 
társadalomtól, nem jelenti az egyházi adó 
megpótlékolását és különben az egyházi adó-
val semmiféle vonatkozásban nincs. Elisme-
rem, hogy a kivetések körül előfordultak ki-
rívó aránytalanságok, ezeknek alapja azon-

ban csak tévedés lehet, amin nem szabad meg-
ütközni. hiszen itt gyorsütemű tömejjmunka 
folyt. A tételeket természetesen reviwő alá 
vesszük és az aránytalanságokat pótlólag meg-
szüntetjük. 

\ város erdeke klvánla, 
hodg elismert szakember-főparancsnok 

kerflltdn a szegedi tűzoltóság eiere 
Tüzoltótisztek küldöttsége a polgármesternél - Horváth 

Isíván helyettes fdparancsnok kinevezését kérik 

(A Délmagyarország munkatársától.) Papp 
Ferenc tüzoliófőparancsnok nvugalombavonu-
lása óta hosszú idő telt el, de utódának ki-
nevezése még nem történt meg. A parancsnoki 
teendőket azóta ie Horváth István. a helyet-
tes tüzoltófőparanosnok tölti be. A kinevezés 
halogatása nyugtalanságot keltett nemcsak a 
tűzoltóság, hanem a város közönsége körében 
ie. Budapesten legutóbb, mint ismeretes, 
Gömbös Gyula volt titkárát nevezték ki tüz-
oltófőparancsnokká, aki tizenegy ttizoltótisz-
tet ugrott keresztül kinevezésével Most azt 
beszélik Szegeden, hogy 

meglepetés készül 

itt ie,_ mert különben Horváth István már ré-
gen tényleges főparancsnoka lenne a szegedi 
tűzoltóságnak. 

Ennek a nyugtalaneájgnak Vdotifa kifejezést 

a szegedi tüzoltótisztek küldöttsége, 

! amely szerdán délben kereste fel dr. Pálfy 
! József polgármestert. A küldöttség vezetője 
1 elmondotta, hogv az utóbbi időben sok kom-

bináció került forgalomba a főparancsnoki ki-
nevezés körül. A tüzoltótieztikar felfogása 

szerint a leghelyesebb megoldás az lenne, ha 
főparancsnokká azt a tilzoltótisztet neveznék 
ki. aki hosszú évek óta teljesít a szegedi tüz-
oltósáa kötelékében szolaála/ltot. aki gyakorlati 

tudásával, tökéletes ezakavatottságával rá-
szolgált erre a tisztségre és aki Papp Ferenc 
nyjigalombavonulása óta a főparancsnoki tiszt-
séget is ellátja: Horváth István helyette« fő-
parancsnokot. 

— Minthogy a főparanoanoki állás betölté-
se kinevezés utján történik — mondotta a tüz-
oltótisztek küldöttségének vezetője —, nehogy 
egy idegenít nevezzenek ki Szeged tüzoltófő-
parancsnokává, vagy pedig olvan ember nverje 
el a tisztséget, akinek nincs keUő szakkép-
zettsége. arra kériük a polgármester urat, te-
gye magáévá a tisztikar álláspontját és járjon 
eí a kinevezés jogával fölruházott főisipánnál, 
hogy Horváth Istvánt nevezze ki főparancs-
nokká. Az uj tüzrendészeti törvény értelmében 

Szeged tüzrendészeti kerületi szék-
hely les*. 

—• A terv az, hogy Szeged tüzoltófőparancs* 

Széchenyi Mozi CsCtöriektői mindennapi 

Reprezentálta magyar f i lm! 
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Ir1a Notl Károly Föszereplfik: 
Rajnai Gábor, Kabos. Gózon, Berky Llly. Már« 
kun Emília, Sziklai Szerén, Lásár M&ria. 8,7 • 


