
segély cimen erre a célra. 
A' polgármester bejelenti, hogy a venereás 

díszpanzert már működésbe helyezte a köz-
kórház és megszervezte a tanácsadót is. 

Dr. Regdon Károly örömmel állapítja meg, 
hogy a tüdövész elleni védekezésnek már kü-
lön cimc van a költségvetésben. Kívánatosnak 
tartja, hogy a város a jövő évben állítson 
már be megfelelő összeget a költségvetésbe 
a tüdőszanatórium fölépítésére is. 

A polgármester ígéretet tesz, hogy fokozato-
san berendezkedik a város a lűdővcsz elleni 
védekezésre. 

Hét óra volt. A városatyák nagyrészc haza-
fczállingózott már, a közgyűlési teremben alig 
maradtak tizen. A főszámvevő gépiesen is-
mertette a következő tétcicit. Senki sem szólalt 
fel hozzájuk. 

— Ugyan, ne menjünk már tovább, — kér-
lelték a polgármestert. 

— De csak gyerünk, olyan jól benne va-
yyunk! — mondta a polgármester, de aztán 
mégis engedett és negycdnyolckor felfüggesz-
tette az ülést. A vitát szombaton folytatják. 

Maian §aldlolf:lilc 
Bulcares!. szeptember 28. Fogarasból jelen-

tik, hogy Balan, a hírhedt haramia állapota 
válságosra fordult és a vegét járja. Megbé-
nult lábai erősen megpukkadtak cs a bomlás 
folyamata állt bc, enni már nem tud cs hol 
forró láza van, hol a hideg veritek veri ki. 
Az orvosok véleménye szerint a haramia, bár 
rendkívül szívós, már csak napokig élhet. 
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Háromhónapi fogházra ítélték 
a sikkasztó mákéi végrehajtót 

Elköltötte a hitelezők kielégítésére átadott pénzeket 

Dr. Feldmann Sándor] 
szeptember 30-án, 
délelőtt 11 órakor 
t a r i f a előadását 

! pszichoanalízis orvosi és 
társadalmi jelentőségéről 

a Belvárosi Moziban. 

:seh~Szlovákiából 
közvetlenül Importál! 
tiszt. csemege: 

tufó 
pengő a 

¡Központi Tejcsarnok 
minden itúktejcsarnokában. 

'•kiftv&mssi 

FIGYELEM! 
fi poriálépiíés ideje 

alatt raktáron levő férfi és 
női divatáruinkat a már köz-

ismert olcsó árainkon alul 
még 10— 15%-al leszállítottuk. 

Kérjük a nagyérdemű vásárló kö-
[ zönséget, hogy amennyiben ezt kira-

katainkban közzétenni nem á!l mó-
diunkban, vételkényszer nélkül az 
üzletben személyesen meggyő-
ződést szerezzen. F©3á©F 

Nemzeti Áruház 
Szeged, Kárász ucca és 

Kölcsey ucca sarok, íss 

I (A Délmagyarország munkatársától.) 'A 
makói járásbíróság volt végrehajtója, Ko-
mássy Géza és annak írnoka, Bárányi István 
állottak ma a szegedi törvényszék VíM-taná-
csa előtt. Komássy ellen hatrcndbcli sikkasz-
tásért, Bárányi ellen négyrendbeli közokirat-
hamisításért emelt vádat az ügyészség. A tár-
gyalás, amely a késő esti órákig elhúzódott, 
igen nagy érdeklődést keltett a makói társa-
dalomban. 

A megtévedt végrehajtó bűnügyének hosz-
szas előzményei vannak. A dolog ugy kezdő-
dött, hogy, Gál László makói kereskedő eladta 
üzletét Kcncz László makói kereskedőnek. A z 

ügylet ugy jött létre, hogy Gál tehermentesen 
lartozík átadni üzletét Kenéznek, mert Gál-
nak 351.1 pengő adóssága volt üzletével kap-
csolatban. Gált hitelezői szorongatták, végre-
hajtást kértek ellene és miután az üzletát-
adást simán akarta lebonyolítani, Komássy 
végrehajtóhoz fordult, akit arra kért, hogy 
állítsa számára össze azoknak a hitelezőinek 
listáját, akik végrehajtást kértek ellene. Ko-
mássy a megbízást vállalta, elkészítette a hi-
telezők listáját és azt elvitte Gál képviselőjé-
hez, dr. Tóth Bcla makói ügyvédhez. Az ügy-
véd erre 3500 pengőt adott át Komássy végre-
hajtónak azzal, hogy a listán felsorolt hite-
lezőket elégilse ki. Komássy a pénzt átvette, 
de — a hitelezőket elfelejtette kifizetni és a 
pénzt elköltötte. 

Komássy ezután ravasz cselhez folyamodott, 
hogy. a hitelezők figyelmét elterelje. írnokával, 

Bárányt Istvánnal megíratta és kiküldette az 
árverési hirdetményeket, amelyeken szabály-
szerűen ki volt tűzve az árverés foganatosítá-
sának napja. Komássy mindenkit értesített,, de 
természetesen. Gál JAszlót kihagyta a játékból. 

Már hat hét is elmúlt, amióta Gál ügyvédje 
áladta a pénzt Komássynak, amikor Gál pri-
vát utón arról értesült, hogy árverés van ki-
tűzve ellene. Gál meglepetésében nem tudta 
mire vélni a dolgot és elsietett a makói járás-
bíróság elnökéhez, akinek elmondotta a dolgot 
Az elnök azonnal megindította a vizsgálatot,' 
a végre haj lót felfüggesztette állásától és ugyan.' 
erre a sorsra jutott az irnok is. Amikor Ko-
mássy megtudta, hogy üzelmeit felfedezték, 
azonnal kifizette a hitelezőkéi, de a bűnügyi 
eljárás azért megindult ellene, amelynek elsfli 
fejezete pénteken játszódott le a VíYtf-tanáca 
előtt. 

Az egész napon át tartó tárgyaláson ren-
geteg tanút hallgattak ki, a vádlott azzal vé-
dekezett, hogy elvesztette a pénzt és csak 
nchány hét után volt módjában kifizetni & 
lii telezőket. 

Bárányt István ártatlanságát hangoztatta és. 
azt mondotta, hogy ő mindent csak parancsbót 
teljesített. 

Késő este hozta meg Ítéletét a Vf/rf-tanác® 
ós Komássy Gézát bűnösnek mondotta ki a 
vádbeli cselekményekben és ezért háromhó-
napi jogházra ítélte, inig Bárányi István irv 
nokot a vád és következményei alól felmcn* 
tette. 

Szabadkán a városházától 50 méternyire 
leüthetik az embert, mert nincs világítás, — 

mondották a szabadkai közgyűlésen 
Érdekes felszólalások a „vajdasága főváros" életéről 

(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 ) 
Szabadka a jugoszláv megszállt területen élő ma-
gyarság vezető városa, rendkívüli közgyűlést tar-
tott. Ezen a közgyűlésen megdöbbentő adatok ke-
rüllek nyilvánosságra a nyolcvanezer lakosú város 
eleiéről. 

A rendkívüli közgyűlésen először a polgármester 
jelentését olvasták fel, amely kielégítőnek mondja 
a város közegészségügyét, amennyiben junius, ju-
lius cs augusztus hóban '20 difteritisz történt 5 
halálozással, 12 tífusz, 107 vörheny eset 14 halá-
lozással. Ebmarás következtében 11» embert szál-
lítottak a Pasteurbe. 

A kedvező jelentésről nagy vita indult meg, 
majd Lendvai József a külterületek világításáról 
beszélt. Követelte, hogy ha már a központon kívüli 
területekre nem lehet kivezetni a gázvilágítás!, 
legalább vegyék elö a regi petróleumlámpákat 

Gavritov Gynrlcn: Mint 1848. elötf. 
Lendvai: A petróleumlámpa is jobb a semmi-

nél, Az ember, ha arculütik, legalább megláthatja, 
hogy kl volt a teltes... 

Vukovícs Géza ipartestületi tjtkár hosszú be-
szédben bírálta a városi tanács működését. Sze-
rinte a városi képviselők egyrésze mást nem csi-
nál, csak dcpuiáeiókat vezet, a másik része anya-
gilag kihasználja tisztségét és csak a harmadik 
részt; dolgozik lelkiismeretesen. A városi tanács, 
valamint a polgármester is jobb világítást Ígér-
tek, de csak a legszorosabb beltéren javítottak 
valamit, míg ötven lépésre a városházától I?üt-
lieük az c;nb?rt, anélkül, hogy tudná, fel n támadó. 
Az adóadminiszlráqóban teljes káosz uralkodik. 
Senki sem tudja, mennyi adót kell befizetnie^ 
mennyivel tartozik. A napokban megtörtént, hogy 
egy kereskedőt tizenhétezer dinár befizetésére szó-
lítottak fel és amikor a kereskedő elment cs 
panaszt emelt, kitűnt, hogy esik 91 dinárral tar-
tozik. A városi alkalmazotlak kinevezésénél a 
pártpolitikai elhelyezkedés a főkvalifikáeió. Egy 
ember, aki nem tartozott semmiféle párthoz, n-m 
tudott elnyerni a városnál egy megüresede t 
lásl Erre azt tanácsolta neki tanuk jelenlé'-' j 
hogy menjen el egy radikális fökorteshez. o tit 

meglette és kinevezése két órán belül megtörtéül. 
Szükségtelen megemlíteni, hogy aZ illetőnek elő-
zőleg bc kellett lépni a radikális pártba. 

Utána dr. Ivandékjcs Imre, a horvát paraszt-
párt vezére emelkedett szólásra és kifogasolta, 
hogy a polgármesteri jelentésben nincs megje-
lölve, hogy az adóbefizetések simán történnek-e, 
vagy sem/hány foglalást eszközöltek és hány vég-
rehajtást foganatosítottak. 

Több kisebb fontosságú mditvány letárgyalása 
után áttértek a megüresedett tisztviselői állások 
betöltésére. A jelöl» bizottságba csak a ISbbaég 
tagjai kerültek be, ami nagy elégedetlenséget kel-
tett az ellenzék körében. 

Dr. Dimitrijevics Dragomir: Ez valóban komé-
dia amit itt csinálnak. 

Manojlovics Dusáu főispán kihirdette, hogy a 
városi tiszti ügyészi állásra dr. Béiefy György, 
dr. Székely Aron és dr. Singer Bcla ügyvédeket 
jelölte a bizottság. 

Dr. Ivandékics Imre, a horvát parasztpárt ve-
zére kijelentette, hogy nem vesz reszt a szavazás-
ban, mert a jelöltek közül ketlő egyáltalán neim 
beszeli az államnyelvet. A parasztpárt álláspont-
jához csaUakozott a demokrata párt cs a vajdasági 
néppárt is és az egész ellenzék kivonult a közgyű-
lési teremből. 

A többségi pártok ezután közfelkiáltással meg-: 
választották tísitj ügyésznek dr. Békefy György 
magyar parii városi képviselőt. 

Príma se^emBiarisnya 
Isméi kaphat« 4 pengő .50 fillérért 7U 

Hollmann Dcxsönél, Cjckonlcl ucca 4. az. 

Elsőrendű k é s z ü l é k e k 

olcsón beszerezhetők. Régi és hibás készfiiékek 
átalakítását és javítását szakszerűen végezzük. 

Villanyszerelési munkát vállalunk. 

Hácsik és Pollák (adópalóléval szemben). 
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