
1929 március S. 

Súlyos adéiási sérelmeket 
tárgyalt a Kereikedők Izövefsé 

elnöki tanácsa 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

Szegedi Kereskedők Szövetségének elnöki ta-
nácsa hétfőn este Vértes Miksa elnökletével 
SQlést tartott. Az elnök elöljáróban kifejtette, 
hogy az 1929-es év két fekete hónapja záró-
dott le. Szomorúsággal állapította meg, hogy 

a kereskedők Szegeden már minden 
tartalékerejüket felhasználtál 

í£s a legnagyobb kétségbeeséssel néznek az 
elkövetkezendő hónapok elé. Mégis reméli, 
hogy a tavasz ébredésével valahogyan ke-
resztülvergődnek a rossz viszonyokon és az 
u j termés betakarításáig javulni fog a hely-
zet. 

A kereskedőszővetség törvényhatósági frak-
ciójának megalakulását jelentette be még 
N értés elnök, majd kitért a kereskedői hitel 
kérdésére. Az illetékes minisztérium felhívja 
a kamarákat, hogy nevezzék meg azokat a 
»pénzintézeteket, amelyek a hitelügyletet le-
bonyolítanák. Ezek a pénzintézetek azután 
'érintkezésbe lépnek a Pénzintézeti Központ-
jai és igy 

kilátás van arra, hogy a kiskereskedők * 
rövidesen hiteihez jutnak. 

Felhatalmazást kért, hogy Szeged közgyű-
léséhez a frakció utján előterjesztéssel éljen 
ia kereskedői hitelek gyors folyósítása érde-
kében. 

Dr. Kertész Béla, a szövetség ügyésze hosz-
tszasan foglalkozott ezután a közterhek ügyé. 
vek Ismertette mindazokat az indítványokat, 
¡amelyeket a közgyűlésen elmondott. 
w-

rAz adókivetés nem ugy történik, ahogy 
a szabályok előírják. 

tri pénzügyminisztert kellene megkérni arra, 
hogy utasítsa közegeit a közadók sérelmes 
¡behajtásának megváltoztatására. Ezt szóvá-
tette a közgyűlésben is, nemkülönben azt, 
hogy a haszonkulcsokat vegyék revízió alá. 
Hiszen ha haszon alapján akarnak kivetni 
adót, nem is lehetne megállapítani, mert ha-
szon egyáltalán nem volt. Beteg Szeged gazda-
sága, itt vérzik legjobban Trianon, tehát Sze-
ged különleges elbánást érdemel és méltá-
nyosságot. A minisztériumban statisztikát ké. 
ezitettek arról, hogy Szeged lakosságának 
számarányához képest nem vesz olyan részt 
az adózásban, mint a többi városok, Üe a 
válasz erre az, hogy 

egyetlen város sincs olyan rossz hely-
> zetben, mint Szeged. 

Mindezekkel az ügyekkel Szeged törvény-
hatósága foglalkozott és dr. Kertész Béla 
'ezekre vonatkozó indítványát elfogadta. 

Miután a rendkívüli hideg idő katasztrőfális 
helyzet elé állította a magyar kereskedelmet, 
fezért az OMKE utján kérik a p.énzügyminisz. 
'tert, hogy 

augusztus 15-ig adjon halasztást az 
esedékes adók befizetésére. 

Másik indítványa, hogy a felszólamlási bi-
zottság határozatai ellen beadott panaszoknak 
"halasztó hatálya legyen. Indítványozta azt is, 
hogy az 1928 december 31-én fennálló adó-
tartozásokra részleges amnesztia engedélyez-
tessék, ami azt jelenti, hogy a kamatokai és 
költségeket engedjék el, mert másképpen az 
¡adózó sohasem tudja adótőketartozását letör-
leszteni. 

'Vértes Miksa elnök ezután megköszönte dr. 
Kertész Béla tartalmas előadását. 
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Neumann Gyula azt tette szóvá, hogy az 
adóalap megállapításánál nem fogadják el az 
elveszett tételek leírását, ami nagv sérelem 
és ennek az orvoslását kéri. Indítványozta, 
hogy ha valaki adóhátralékba esik, ugy ha 
azt bizonyos határidőn belül megfizeti, ak-
kor a késedelemért semmiféle költség és ka-
mat felszámitható ne legyen. 

Dr. Landesberg Jenő adott még az adózá-
sokra felvilágosításokat, majd az elnöki ta-
nács egyhangúlag elfogadta dr. Kertész Béla 
indítványait. 

A" kereskedőszövetség Vértes Miksa indít-
ványára átirattal üdvözli a SO éves llollzer 
S. és fiai céget. 

Fenyő Mátyás nincs megelégedve a szövet-
ségi élettel, azt indítványozta, hogy azokhoz 
a vezetőkhöz, akik nem járnak el az ülésekre, 
intézzenek levelet, hogy mondjanak le tisztsé-
gükről. A kamaráról is beszélt, darálógépnek 
nevezte az intézményt, ahol gyorsan és rossz 
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időben végeznek mindent. A' kereskedőszővet-
ség törvényhatósági frakciójának működésé-
vel sincs megelégedve. A rézgálíc-üggyel kap-
csolatban rosszalását fejezte ki a frakció tag-
jainak, mert őt nem támogatták ebben a kér-
désben és a rézgálicot igy nem a kereskedők 
kapták meg. 

— Unalmas már folyton az adókról be-
szélni, — mondta végül Fenyő Mátyás. 

Közbeszólás: Az életünkbe vág! 
Vértes Miksa reflektált a felszólalásra. Visz. 

szautasitja Fenyőnek a kamarára használt ki-
fejezését. 

Horváth Sándor sérelmezi, hogy Kelet-
Csanádmegyébe nincsen megfelelő vonatösz-
szeköltetés, a kereskedőszövetség intervenció-
ját kérte. Vértes Miksa javaslatára Horváth 
indítványát a kamara teljes tilcsc elé viszik. 

Az ülés ezzel véget ért. 

fzahad-e törvényellenesnek nevezni 
a közhatósági intézkedéseket? 

A szegedi tábla felmenteit egy rágalmazással vâdoll földbirtokos! 

('A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi tábla Kovács.tanácsa, hétfőn délelőtt 
igen érdekes felhatalmazásra üldözendő rá-
galmazási pörben hozott felmentő Ítéletet. 

A bünügy előzményeihez tartozik, hogy Pikó 
Béla földbirtokosnak Gyoma mellett 150 hold 
földje volt, amelyen vadászni is lehetett. Pikó 
földjének szomszédságában terült'el Csernus 
Mihály volt országgyűlési képviselő, plébános 
földbirtoka. A felek a rendes vadászati szezon 
megkezdése előtt arra kérték meg a gyomai 
főszolgabírót, hogy a két szomszédos földbir-
tokot minősítse önálló vadászterületnek. A fö. 
szolgabíró a felek kérését teljesítette. A két 
földbirtok vadászterületi bérlői azonban a fő-
szolgabíró ítéletét sérelmesnek találták és or-
voslásért az alispánhoz fordultak. A' vadász-
társaság vélt igazával a békésmegyei bizott-
ságot is megostromolta. Eredményt. azonban 
sehol sem értek el. 

Ezidőben történt azután, hogy Pikó Béla 
saját földbirtokán, amely ugyan más vadász-
társaság területét képezte, nyulat lőtt. Pikó 
ellen kihágás címén eljárás indult meg és a 
gyomai főszolgabíró 10 pengő pénzbirságra 
büntette, egyben elkobozta értékes vadászfegy- j 

vérét Pikó a főszolgabiró ítéletet megfeleb-
bezte és az alispánhoz benyújtott felebbezésé-
ben a főszolgabiró ítéletét törvényellenesnek 
nevezte és azt is mondotta, hogy a főszolga-
bíró tőrvényellenesen kobozta el vadászfegy. 
vérét, 

'A főszolgabiró feljelentésére Pikó Béla ellen 
felhatalmazásra üldözendő rágalmazás cimén 
indult meg az eljárás. A gyulai törvényszék 
Pikó Bélát bűnösnek mondotta ki és 200. 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

A szegedi tábla Kovács Rókus-tanácsa a 
felebbezések folytán hétfőn tárgyalta Pikó 
Béla ügyét. A tábla dr. Tompa Gyula ügyész 
vád- és dr. Dettre János védőbeszéde után 
a törvényszék Ítéletét megsemmisítette és a 
vádlottat a vád alól felmentette. 

A tábla indokolásában kimondotta, hogy a 
vádlottnak a valódiságot sikerült bizongitania 
és igy a »törvényellenes* kifejezése nem rá-
galmazás, mert a valóságnak megfelel. A fő-
szolgabíró ugyanis törvényellenesen hozta meg 
marasztaló kihágási Ítéletét és törvény ellene, 
sen kobozta el a földbirtokos vadászfegyverét. 

'A1 tábla itéletc jogerős^ 

Komoly tárgyalások 
a Szegeden létesítendő papírgyár ügyében 
Öíszózezer dollárral már a tavasszal megkezdenék a gyár építését, ha teljesítik 

a feltételeket — Száz munkást foglalkoztatna az üzem 

CA Délmagyarország munkatársától.) Részletesen 
beszámolt a Délmagyarország arról az érdekes 
ajánlatról, amelyet egy budapesti cég tett a vá-
rosnak papírgyár alapitására. Az ajánlattévő Schif-
fer és Grünwald-cég megvásárolt egy amerikai 
szabadalmat, amelynek felhasználásával a papír-
gyártáshoz szükséges cellulózét kukoricaszárból ál-
lithatja elő és a szabadalom értékesítése érdeké-
ben Magyarország valametyik alkalmas területén 
kívánja felállítani nagyarányú gyártelepét A vál-
lalat egyik feltétele az, hogy folyóviz közelében 
megfelelő nagyságú telket kapjon, a másik pedig, 
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hogy tízezer hold föld kukoricaszár termését köt-
hesse la hosszabb időre. A vállalat Szeged ható-
ságánál is érdeklődött -és — mint megírtuk — a 
polgármester megbízásából dr. Pálfy József ta-
nácsnok, valamint dr. Tonelli Sándor kamarai 
főtitkár léptek közvetlen érintkezésbe a cég kép-
viselőivel. 

Az eddigi tárgyalások eredményeiről dr. Pálfy 
József tanácsnok a hétfői tanácsülésen számolt 
be. Elmondotta, bogy érdeklődött a szomszédos 
uradalmaknál, elsősorban a Pallavicini-téle ura-
dalomnál a vállalat által kívánt kukoricaszárter-
més garantálása iránt, azonban kiderült, hogy 
sem a Pallavicini-féle uradalom, sem pedig a 
környékbeli kisebb uradalmak nem biztosíthatják 
tízezer hold föld szárlermését és nem vállalkoz-
hatnak arra, hogy hosszabb időre szóló szerző-
dést kössenek akár a várossal, akár a gyáralapító 
vállalatttal. Elmondotta Pálfy tanácsnok, hogy Sze-
ged törvényhatóságának területén S9.0C5 hold szán-

Jófőld varu ennek 25,_g százalékán, tehát körül-
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