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Az elnökség szerint 
szabályszerűen alakult ujjá 

a DMKE. 
Vasárnapi számunkban közöliük Fazekas Endre 

beadványát a polgármesterhez, amelyben a DMKE 
annak idején történt újjáalakulását a többi között 
szabálytalannak és felekezeti alapon lefolytaíott-
nak mondja. A beadvánnyal kapcsolatosan a 
DMKE mostani vezetőségétől a következő sorokat 
kapuk: 

Tekintetes Szerkesztőség 1 B. lapjának 17 1 szá-
mában egy közlemény jelent meg, amely Fazekas 
Endre voit államtitkárnak a DMKE-ügyben a pol-
gármesteri hivatalhoz állitőlag benyújtott, de oda 
ezideig be nem érkezett beadványát közli. 

Tisztelettel kérjük, hogy erre vonatkozólag b. 
lapjában a következő helyreigazítást közzétenni 
kegyeskedjék: 

1. A DMKE nek 1918 ban megválasztott veze-
tősége 1920 május 22-én lemondott s ennélfogva 
az autonómia visszaadása után dr. Eöttevényi O'i-
vér a belügyminiszter rendelkezése alapján jogo-
san rendelte el az uj választásokat és az 1922 
január 24 én ujjáalakuló gyűlésen éppen a volt 
ügyvezető rflelnök, dr. Tóth lőzsef indítványozta 
jelölőbizottság kiküldését. 

2. Az újból alakuló gyüiés teljesen szabály-
szerűen hivatott egybe s azon kizárólag szabály-
szerűért igazolt tagok vettek részt; Igen sokan, 
igy alulírott alelnök is, már a DMKE alapításakor 
is tagjai voltak az egyesületnek, de legújabb tag-
jai is még az autonómia felfüggesztése előtt, léhát 
legkésőbb 1920 ban a régi igazgatóság által vétet-
tek íel tagokul. A gyűlésen a kormánybiztos ren-
delkezésére dr. Pávó Ferenc egyenkint szólította 
fel a szavazásra jogosult tagokat a tagsági laj-
stromból. 

3 A DMKE ben 1922 óta személyi torzsalko-
dás nincs és nincsen feiekezeii kérdés sem. Az 
egyesület vezetői önzetlenül dolgoznak a magyar 
közművelődés felvirágoztatása érdekében s ami 
zavar és akadály felmerült, azt kizárólag Gallovich 
Jenő elbocsátott főtitkár jogtalan követelése és a 
bírósági döntést bevárni nem akaró türelmetlen 
támadásai okozzák. Nem való, hogy a kormány-
biztos Gaiiovich „önzetlen és becsületes* műkö-
dését állapította volna meg é3 tény az, hogy a le 
gyelmi bizottság csak azért javasolta Gallovich 
felmentését, mert egy levélben ez esetre a főtit-
kári állásról való lemondását ígérte. A kormány-
biztosi vizsgálat alapján hozta meg a belügy-
minisztérium azt a döníéséf, amelynek Gallovíchra 
nagyon is terhelő megállapításai alapján az igaz-
gatóság Galíovichot állásától e bocsátotta. 

Mindezeket okmányllag tudjuk bizonyítani s 
bárkinek bármikor készek vagyunk bemutatni. 

Szeged, 1926 január hó 19 én. Klug Péter ügy 
vezető-alelnök. Török Sándor főtitkár. 
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I Vajda János temetése alkalmából kifejezett • 
I részvétnyilvanitásért a volt cs. és kir gyalog- • 
I ezred tisztikarának, a m. kir. államrendőrség- • 
I nek, a jótékony Asztaltársa ágnak, valamint a I 
I szegedi Híjós Temetkezési Egyesületnek, azon- • 
I felül a közreműködő cigányzenekaroknak, tag- I 
I társaknak, a cígányzeníszegyesület vezetőségé- I 
I nek és dr. Balog Béla ügyvédnek mint ügyész- • 
I nek, a jóbarátainak, kik enyhítették fájdalmamat. I 

A gyászoló csalid nevében : 
özv: Vajda Jánoaoé sz. Kun Erzsébet. I 

Átmeneti jellegű, vá lasztás i kabinet 
az u j osz t rák min isz tér ium. 

Az uj fölmivalési miniszter nem támaszt nehézségeket e magyar agrárköve-
telésekkel szemben. 

(A Délmagyarország bécsi tudósítójától.) Poli-
tikai körökben azt a hirt kolportáliák, hogy a fel-
frissített Ramek-kormány, amelyből mindenekelőtt 
Mataja külügyminiszter maradt ki, csak átmeneti 
lellegü és az a feladata, hogy előkészítse az a] 
választásokat, amelyeket Seipel exkancellár, a kor-
mánypárt vezére a tavasz végén akar megtartani. 
Ebből magyarázható, hogy az uj Ramek-kormány-
nak nincsen külügyminisztere, hanem Mataja resz-
szortját Peters és Schüller miniszteri osztályfőnökök 
fogják vezetni. 

Az uj földmivelésűgyi miniszter, Thaler tiroli 
keresztényszocialista képviselő, annak köszönheti 

meghivását az uj kormányba, hogy igérelett tett 
Seipelnek arra vonatkozólag, hogy elődjével, Buchin-
gerrel szemben, nem támaszt nehézségeket a magyar 
agrárkövetelések teljesítése elé és lehetővé teszi a 
magyar—osztrák kereskedelmi egyezmény gyors 
megkötését. Kollmann badeni polgármester, aki a 

§énzügy miniszteri székben Anrer utódja lett, a 
eipel—Kienböck csoport bizalmi embere és ezért 

a szociáldemokrata ellenzék bizalmatlanul tekint 
működése elé. Mivel azonban az uj kormányt vá-
lasztási minisztériumnak tekintik, egyelőre Kollmann-
nal szemben is várakozó álláspontra helyezkednek. 

Kettős öngyilkosság után letartóztatták az életbenmaradottat 
Budapestről jelentik: Még január elején Szom-

bathelyen a Kovács-szálló egyik szobájában 
közös elhatározással öngyilkosságot köveitek el 
Schönwald Blanka és Sugár Lsjos, a budapesti 
Rugul-cipőgyár alkalmazottai. Sugári a kó.híz-
ban gondos ápolás alá vették, minek eredmé-
nyeként állapota annyira feljavult, hogy már a 
kórházat is elhagyhatta. Annak ellené e, hagy 

A tanács kiegyenlítettnek veszi az óvadékkal 
az utolsó félévi fö ldbért . 

a meghalt Scbönwatd Blanka saját kézirása is 
tanúskodik a közös elhatározás folytán elköve-
tett öngyilkosságról, az ügyészség mégis uta-
sítást adolt, hogy Sugár Lsjost szándékos em-
berölés gyanúja miatt szállítsák be az ügyész-
ség fogházába és ei tegnap már meg is tör-
tént. 

A korona fokozatos elértéktelenedése idején sok-
szor felmerült az a kérdés, hogy mi legyen azok-
kal az óvadékokkal, amelyeket a városi földek 
bérlői helyeztek letétbe a város főpénztáránál, ami-
kor kibérelték a földparcellákat és amikor ez az 
óvadék még megfelelt a kibérelt parcellák félesz-
tendei haszonbérének. A bérlőkkkel kötött szerző-
dések értelmében a város az óvadékot a bérleti idő 
utolsó felére eső bérbe „tudja be". (Ez a „be-
tudás" olyan óvatos volt, mintha alkalmazói már 
hosszú évtizedek előtt is beszámították volna a 
korona értékének tizennégyezernégyszázkilencven-
kilenc-tizennégyezerötszázad részének megsemtni 
sütésére). A város hatósága a mai napig „be is 
tudta" ezeket a hajdan aranyértékben befizetett 
biztosítékokat az utolsó félévi bérbe. Ha valaki 
huszonöt évvel ezelőtt száz aranykoronát helyezett 
óvadék cimén letétbe, annak most, az utolsó bér-

fizetéskor száz papirkoronával kevesebbet kellett 
fizetnie. 

A bérlők természetesen zúgolódtak az ilyen be-
tudás elles, mert ugy vélték, Hogy ők annak Ide-
jén telje3 félesztendei bérnek megfelelő biztosíték-
kal elvetették az utolsó félév gondját. A város 
hatósága azonban nem igy vélekedett, sz óvadék 
valorizálásáról hallani sem akart. Most azonban 
hirtelen mégis megváltozott a tanács álláspontja. 
Valamelyik bérlő ugyanis perre vílte a kérdést és 
a tanács a pert elvesztneíőnek minősítette. A 
keddi, közgyűlést előkészítő tanácsülésen került 
szóba az űgy és a tanács tagjainak nyilatkozatai-
ból megállapítható — határozatot ugyanis még 
nem hozott a tanács —, hogy a város hatósága 
is a bérlők álláspontjára helyezkedik és a jövőben 
kiegyenlliettnek veszi az óvadékkal az utolsó félévi 
földbért. 

Hogyan manipulá l t egy forga lmi adóel lenőr 
a forga lmi adóval . 

Szegénysége miatt károsította meg az adózókat. — A Tábia ii három hónapra 
itélte csalásért és közokirathsmisitásért. 

Egv megtévedi forgalmi adóellenőr állt ked-
den délelőtt a szegedi iiélőábla Orosz-tanácsa 
előtt. A vád szerint Jóni Zsigmond forgalmi 
adóellenőr Magyarbánhegyesen 1925 május ha-
vában a forgalmi adóéi enőrzéssel volt meg-
bízva. A szolgálatát hosszú ideig a legnagyobb 
lelkiismeretességgel látta et, ugy hogy felettes 
hdóságának semmi kifogása sem merüli fel 
ellene. A vádcselekmény előtt néhány hónap-
pal Jóni Zsigmond hirtelen feltűnő mödoi kez-
dett költekezni. Ha valaki érdeklődött nála a 
nagymennyiségű pénz erede éről, Jini azzal 
állt elö, hogy megszállolt területről nagyobb 
örökséget kopott és igy módjában van költe-
kezni. Hivatalában azonban figyelni kezdték. 
Az ügykezelés átvizsgálásánál apróbb szabály-
talanságokat fedeztek fel. Eteket azután egyre 
több és több panasz követte, amit végre azután 
fegyelmi vizsgálat tetőzött be. 

A fegyelmi vizsgálat azután megállapította, 
hagy Jani nemcsak Magyarbánhegyeien kivi-
teti el szabálytalanságokat, hanem a szomszé-
dos községekben is manipulált a forgalmi adó-
val. Igy M»gyarbánhegyesen 1925 május ha-
vában megjelent Krlzsán Lajos kereskedő üz-
letében azzal, hagy a forgalmi adókönyvet 
akarja megtekinteni. A kereskedőt váratlanul 
érte as ellenőrzés, mert könyvébe még nem 
voltak a forgalmi adóbélyegek beragasztva. Kö-
rülbelül egymillió korona ériékü bélyeg hiány-
zott a könyvből. A kereskedő azonnal bélyegért 
küldőit és elnézéséri esedezett, hogy a bélye-
get nem ragasztolta be rendesen. Jini Zsig-
mond azonban bizfosifotla a kereskedőt, hagy 
baja nem származik az ügybö!. Magához vette 
a forgalmi adőköiyvet és eltávozott. A lakásán 
azután a bélyegeket leszedte, a könyvet pedig 
elégette. A kereskedőhöz néhány nap múlva 

aiu!án beállítottak a valódi forgalmi ellenőrök 
s igy került azután napvilágra Jóni Zsigtnond 
visszaélése. Hisonló fondorlattal Mezőkovács-
házán is félrevezetett két kereskedőt, akiket ily 
módon több millió korona erejéig megkárosított. 

Az ügyészség Jtai Zsigmond ellen csalás és 
közokirathamisltás cimén indított eljárást. A 
ssegedi törvényszéken tarlóit főtárgyaláson Jóni 
azzal védekezet, hogy csekély fizetéséből nem 
tudott megélni s igy került a lejtőre és kö-
vette el a csalásokat. A 'bíróság azután az 
enyhítő körülmények f gyelembevételével húron 
hónapi jogházbüntetést szabóit ki, amit az el-
itélt megfslcbbeze'.t az ítélőtáblához. 

A felebbezés folytán kedden került az ügy a 
Tábla elé, amely indokaival együtt helyben-
hagyta a törvényszék Ítéletét, dr. Baross Dezső 
főügyész semmiségi panss zsl élt az ítélet ellen 
és igy az ügy végső döntésre a Kúria e'é kerül. 
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