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Egy év alatt háromszor emelték 
Szegeden a forgalmi adót 

Az iparosok jegyzőkönyvbe mondták forgalmi adósérelmeikel — Küldöttségileg 
kérik a pénzQgyigazgafólól az álalányok reviziójól 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ipartestület vezetősége kedden este értekez-
letre hívta össze Szeged kisiparosságát, hogy 
konkrét forgalmi adósérelmeit a gyűlésen je-
lentse be, hogy azok orvoslásáról intézkedés 
történhessék. 

Az értekezletet Körmendi] Mátyás nyitotta 
meg és felszólította az összegyűlt kisiparo-
sokat, hogy adjáii elő panaszaikat. 

Metzger Péter jelentkezett először szólásraj 
afci szinte drámai jelenetek között adta elő, 
ho^y az ő adóátalánya először 28 pengő volt, 
amikor azután fiainak átadta műhelyét 18-ra 
emelték, ezt megfelebbezte, a felebbezés ínég 
mindig a minisztériumban fekszik, de for-
galmi adójukat most már harmadszor emelték 
havi 79 pengőre. Ez túlzás^ ez ellen tiltakozni 
kell! 

Ugy van, ugy van! — hangzik minden-
felől 

— Nem lehet macidért a forgalmi adóért 
dolgozni — folytatta Metzger Péter —, jogunk 
van az élethez is és inkább bezárjuk az üz-
letet, de ilyen adózást nem birunk el. Egy 

évben háromszor emelni az adót, amilcor az 
áru olt fekszik, az anyag olt fekszik! — ezt 
még sem lehet, a forgalmi adót pedig előre 
le kell róni. Ez igy nem mehet tovább, mert 
ha igy fog menni, pár év múlva a kisipar 
ebbeu az országban meg fog szűnni. 
A kisiparosok ezután sorra járultak dr. Gyu-
ris István titkár elé és előadták sérelmeiket, 
amelyek leginkább abban nyilvánulnak, hogy 
az, átalányukat duplájára, háromszorosára, sőt 
négyszeresére emelték 

Berg János azt nehezményezte, hogy az adó-
átalány kivetésénél az ipartestület vezetőségé-
ből senki sem volt jelen és erős szavakkal os-
torozta a kisiparosok nemtörődömségét, hogy 
egy ilyen fontos gyűlésen milyen csekély 
számban jelennek meg. 

Körmendy Mátyás javaslatára azután el-
határozta az értekezlet, hogy küldöttséggel já-
rulnak Kolb Árpád pénzügyigazgató elé, aki-
től az álalányok revízióját fogják kérni. A 
bizottság tagjainak megválasztották Körmendy 
Mátyást, Gombos Istvánt, Metzger Pétert, Mé-
nesi Lajost és Berg Jánost. 

Kétszáz pengő adótartozása miatt 
mellbelőtte magát az újszeged! traükos 

(A Délmagyarország munkatársától.) Farkas 
Csamangó Gergely ujszegedi trafikos kedden 
délelőtt 10 órakor revolverével mjellbelőtte ma-
gát. Az életunt trafikost a sebészeti klinikára 
szállították. Állapota életveszélyes, kihallgatni 
még nem lehetett. 

Farkas Csamangó Gergelynek a Vigadó épü-
lete mellett volt a trafikja. Szezonüzlet. Csak 
nyáron ment a kis tőzsde* az őszi és téli 
időkben mindenki messze elkerülte a fősétányt, 
ahol a kis trafik meghúzódott. Hét apró gyer-
meke volt Csamangó Gergelynek, aki végig-
harcolta a világháborút és 75 százalékos rok-
kant lett. A szezontrafikból igy megélni nem> 
lehetett. Nap-nap után szaporodtak a gon-
dok; ruha, meleg télikabát kellett a gyerme-
keknek. aztán meg jölt a tengernyi adó, amit a 
75 százalékos hadirokkant nem tudott meg-
fizetni 

Néhány nappal ezelőtt végrehajtó is járt 
Csamangó Rokkan t-felepi lakásán. Kétszáz 
pengő adót vetettek ki Csamangóra és ezért 
a kétszáz pengőért történt az árverés. Fizetni 
nem tudott. A végrehajtó távozása után Csa-
mangó kijelentette családja körében, hogy ezt 
a »szégyent« nem tudja túlélni. Családja nem 
vette komolyan fenyegetését, Csamangó Gergely 
azonban ekkor elhatározta végzetes tettét. 

Kedden reggel még rendesen kinyitotta kis 
üzletét. Megírta búcsúleveleit, majd elővette 
régi rozsdás revolverét, mellének illesztette és 
elsütötte. A dörrenésre összeszaladtak a járó-
kelők, értesítették a mentőket is. Csamangó 
Gergely még élt, de nem volt eszméleténél. 
A sebészeti klinikán többször megpróbálták 
kihallgatni, de eredménytelenül. Állapota sú-
lyos és életveszélyes. 

bántalmazásokról, 
a mérgezésről és a hamisításokról 

vallottak az Erdélyi-ügy keddi tanul 
Ujabb megdöbbentő adatok — »Utálom Annál, mini egy rübes kutyái« 

Budapest, december 11. Közel egy hétig tartó 
szünet után folytatta a budapesti törvényszék 
Schadl-tunácsa az Erdélyi-bünpör tárgyalását 
kedden délelőtt. Dr. Gál Jenő védő először be-
jelentette, hogy Erdélyi Béla édesapja, Er-
délyi Márk, akit a törvényszék tanúként kí-
vánt kihallgatni, törvényes jogaira hivat-
kozva 

nem óhajt vallomást tenni. 

A bejelentést a törvényszék tudomásul vette 
és ezután rögtön megkezdte Concha Rózsi 
színésznőnek, Forgács Anna hajdani barát-
uőjének tanukénti kihallgatását. 

Concha Rózsi vallomásában elmondotta, 
hogy Forgács Annával nagyon jó viszonyban 
volt. Anna minden dolgát elmondotta neki. 
Többször panaszkodott, hogy 

Erdélyi Béla"súlyosan bántalmazza, 
nagyon brutális hozzá és látta is ar-

cán Erdélyi ütéseinek nyomait. 

A legcsekélyebb véleményeltérés is elegendő 
ok volt Erdélyi számára, hogy megverje An-
nál, 192G karácsonyán Anna a tanú vendéee 

volt. Kisebb társaság gyűlt össze és Anna 
meghívta Erdélyit is. Anna és Erdélyi össze-
vesztek a szobában, Anna kirohant a hallba, 
Erdélyi utána, nekiesett, 

először ököllel verte, majd fojtogatni 
kezdte. 

Forgács Anna rosszul lett a veréstől. Anna 
mégis feleségül akart menni Erdélyihez. Két-
ségbeesetten panaszkodott többször, hogy nem 
bírja tovább és mániákusan hajtogatta, hogy 
férjhez kell mennie. 

Concha Rózsi egy alkalommal kérdőre vonta 
Erdélyit, hogy miért bánik olvan durván An-
nával. 

— Anna egy rossz kis gyerek, akit meg kell 
verni — mondotta ekkor nevetve Erdélyi. 

Ez a beszélgetés közvetlenül a májusi mér-
gezés után folyt le közöttük. Előzőleg Forgács 
Anna, akit a mérgezés igen megviselt testileg 
is, lelkileg is, a következőket mondotta barát-
nőjének: 

— Rózsíkám, én semmit sem csinaltam. Es-
küszöm neked. Étvágygerjesztő nasztillákal 

a legszebb film amorósó 
uj filmje, a 

Diákélet 
csütörtöktől 

a Belvárosiban 

szedtem be. amiket Béluska adott be nekem* 
Attól voltam beteg. 

— Erdélyi mindig a durva paraszti erö meg-
testesülése volt előttem — mondja azután 
Concha Rózsi. 

— Minek tulajdonítja — kérdi most az elnök 
Concha Rózsitól —, hogy Erdélyivel mégis 
együtt maradt Forgács Anna? 

— Mert egy kis csacsi gyerek volt cz az 
Anna. Kedves, intelligens kis teremtés és ugv-
látszik szerette Erdélyit. Erdélyi Béla pedig 
nem nagyon szerette öt, mégis hízelgett neki, 
hogy egy színésznővel, akit mindenki szeret 
a színházi világban, jóba lehessen. 

— Nem mondotta önnek Forgács Anna, 
hogy tulajdonképen mivel nyerte meg szivét 
Erdélyi Béla? 

— De bizony mondotta. 
— Tehát elmondotta, hogy a párbaj volt az 

az ok, ami miatt beleszeretett Erdélyibe és ami 
miatt Erdélyit eszményképnek tartotta? 

— Igen, ezt mondotta nelccm. — feleli a? 
elnök kérdésére a színésznő, 

Az elnök végez kérdéseivel és most dr. 
Temesváry ügyész kérdezi a tanút, akinek 
kérdéseire elmondja, hogy 

Erdélyi soha, egy krajcárral sem se-
gítette Forgács Annál, 

Anna mindent szüleitől kapott 
— Anna nem anyagi okokból, hanem sze-

relemből szerette Erdélyit? — kérdi az ügyész. 
— Igen, csak szerelemből szerette. 
Gál Jenő védő kérdéseire elmondja ezután 

Concha Rózsi, hogy Anna kis ideges teremtés 
volt. Ami pedig Erdélyit illeti, ő sohasem 
volt szimpatikus előtte, nem is lehetett szim-
patikus az az erős férfi, aki olyan dur> %i 
bánt Forgács Annával. 

Az ellenőrző orvosszakértő kérdései után 

heves jelenetek játszódtak le az arro-
gáns hangon kérdezgető Erdélyi és a 

tanú között. 

Erdélyi gúnyosan sértegeti a tanút, kijelenti, 
hogy egész vallomása valótlan. Az éles pár-
beszédet az elnök szakítja csak meg, aki 
figyelmezteti a vádlottat, hogy 

ne sértegesse a tanút, mert súlyosan 
megbünteti. 

A törvényszék ezután Concha Rózsit meg-
esketi vallomására. 

A következő tanú dr. Rácz Vilmos, aki a 
Braun—Erdélyi-párbaj lefolyását ismerteti, 
majd elmondja, hogy 

Erdélyi feltűnően költekezett 

és azt mondotta, hogy apjától kapja költséges 
életmódjához a pénzt. Erdélyi állandóan azt 
hangoztatta, hogy szereti Annát és ezért veszi 
el feleségül. Arról, hogy Erdélyi bántalmazta 
volna Annát, közvetlen tudoftiása nincs, du 
hogy gyakran volt közöttük élesebb szóváltás, 
azt saját tapasztalatából is tudja. Gyakran 
megtörtént azonban, hogy ezt a szóváltást For-
gács Anna kezdte, aki nagyon féltékeny volt 
Erdélyire. Rácz Vilmost megeskették vallomá-
sára. 

A következő ianu Turay Ida színésznő, aki 
barátnője volt Forgács Annának. Eseteket sorol 
fel, amikor Erdélyi bottal verte Annát. Pasz-
tillákat adott be neki. amelvek mL-tt Anna szana-
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