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Egyezkedő tárgyalások kezdődnek 
Szeged és Pusztamérges között 

(A Délmagyarország munkatársától) Isme-
retes. hogy Pusztamérges község hosszú évek 
óta tartozik Szegednek a kisvasút mérges! sza-
kaszának kiépítéséért megajánlott hozzájáru-
lással, körülbelül nyolcvanezer pengővel. A 
város minduntalan sürgette a tartozás törlesz-
tését, de a község következetesen nem fizetett. 
Legutóbb a város arról értesítette a mérgesi 
elóljárós ágot. hogyha nem állítja be jövő évi 
költségvetésébe az elmaradt kamatokat és az 
esedékes törlesztési összeget, kíméletlenül ér-
vényesiti jogait azokkal a mérgesi gazdákkal 
szemben, akik kezességet vállaltak a község 

tartozásáért. 
Dr. Dózsa István dorozsmai főszolgabíró, 

akinek Pusztamérges község is a járásába tar-
tozik, telefonon felhivta dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettest és aziránt érdeklődött, hogy 
miképen intézhetné el a község békés megegye-
zéssel a kérdést. A polgármesterhelyettes abban 
állapodott meg a őszolgabiróval, hogy a város 
és a falu képviselői julius 14-én megbeszélésre 
ülnek össze az ügyben. A megbeszélésen a falut 
a főjegyző és a biró képviseli, de résztvesz rajta 
a főszolgabíró is. 

Huszonötéves örökségi per — Csanádmegye ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kriván 

Zoltán hódmezővásárhelyi hadirokkant, Er-
délyből menekült adóügyi jegyző, aki a nép-
jóléti minisztériumi ügyekkel kapcsolatban 
tette ismertté a nevét, még évekkel ezelőtt pert 
indított Csanád vármegye ellen, apai vagyoná-
ért. A keresetet Kriván Zoltán és két testvére 
még 1908-ban adta oe. A keresetben 497 hold 
fölaet, egy gőzmalmot? egy lakótanyát és négy-
százezer pengő érték' ingóságot követeltek a 
vámegvélől. A két fiútestvér a háborúban hősi 
halált "halt, a pert a háború után Kriván Zol-
tán folytatta. 

A törvényszékhez beadott keresetükben el-
mondották a Kriván-testvérek, hogy apjuk ha-
lála után az özvegy megakasztotta 'és lé hóna-
piff késleltette a leltározást, majd a rossz gaz-
dálkodás következtében a vagyon az özvegy 
gondnoksága alatt dobra került. Az iratok 20 
esztendeig feküdte ; a szegedi törvényszéken 

anélkül, hogy bármi is tőrtént volna az ü^, 
ben. 1924-ben az egyik szegedi ügyvéd, Kriván 
Zoltán tudta nélkül egyességet kötött a várme-
gyével. Kriván nem jutott azonban pénzéhez, 
mire tovább folytatta a pert és nemrégen a 
vásárhelyi közigazgrtásí bírósághoz adott be 

Sanaszt ügyének elintézése ügyeben. A vásár-
elyi közigazgatási bizottság most kézbesítette 

ki határozatát és ebben azt állapítja meg, hogy 
annakidején nem lehetett volna megtenni az 
özvegyet a vagyon gondnokává és az örökösök 
gyámjává, mivel érdekellentétek állottak fenn 
közte és az örökösök között, ugyanis a gyere-
kek nagykorúságáig az özvegy volt a haszon-
élvező. Á bizottság azt is közölte, hogy a maga 
hatáskörében intézkedni nem tud, mert az ügy 
a belügyminiszterhez tartozik. 

Kriván most a belügyminiszterhez küldte fel 
ügyének 40 kilogramnyi aktáit 

A minisztériumi szanálási ankét titkai 
Makó közgyűlésében 

„Semmi olyan nem történi, amit titkolni kellene" 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Makó képviselőtestülete kedden délután foly-
tatta közgyűlését. A második napon változat-
lan nagy vitakedvvel tárgyalták le a tárgyso-
rozatot 

A makói Önkéntes Tűzoltó Egyesület kebe-
lében duló viszályok és az egyesület körüli 
mendemondák kivizsgálására K o t r o c z ó 
József és F a r k a s Imre bizottság kiküldését 
indítványozták. A közgyűlés Váry főszámvevő 
elnöklete alatt S. B á l i n t Gvörgyöt Ga-
l a m b Sándort és M á r t o n Bálintot, Ko t-
r o c z ó Józsefet és F a r k a s Imrét küldte ki, 
de a bizottságnak vizsgálata a polgármester 
megállapítása szerint — csak a városi segély 
felhasználására terjedhet ki. 

Nagy érdeklődés mellett tárgyalták a leg-
utóbb Budapesten a belügyminisztériumban 
tartott szanálási ankéttel kajxsolathan azt a 
körülményt, hogy az értekezletet bizalmasnak 
nyilvánították és ezzel lehetetlenné tették, hogy 
az ankéten résztvett városi képviselők a köz-
gyűlést tájékoztathassák. N i k e l s z k y pol-
gármester Kijelentette, hogy a titkosság kimon-
dása megtörtént, azonhan semmi olyan nem 
történt, ami „veszedelmes titok" volna. A mi-
nisztériumban tájékozódtak a város anyagi 
helyzetéről és arról, hogy a város vagyoni ál-
lagának bizonyos átváltoztatásával lehetne-e a 
helyzeten segiteni. Pozitívumok nem történtek, 
rsak bizonyos eszméket vetettek fel, amelyek 
kidolgozása most folyik. 

A polgármester felvilágosításai után Ko t-
r o c z ó József javaslatot tett, hogy a kiküldöt-
tek beszámolóját augusztusban á költségvetés 
tárgyalása során követeljék be. Dr. F r í e d Ár-
min sérelmezte, hogy amig a képviselőtestületi 
kiküldöttek megőrizték a vállalt titoktartást, 
addig a másik oldalról nem igv történt és a fő-
ispán sem tanúsított kellő erélyt az indiszkré-
cióvá 1 szemben. 

A képviselőtestület az ezévl költségvetéssel 

kapcsolatos miniszteri megrovások ellen me-
morandumban fog védekezni. Sok szó esett a 
városi téglagyár költségvetéséről is. Az ügy tár-
gyalását végül augusztusra halasztották. A ker-
teszet költségvetésének tárgyalása során Fried 
Ármin felvetette a főkertész fizetésének csök-
kentését is, de a javaslatot nagy szótöbbséggel 
elvetették. 

Halálos fUrdés 
(A Délmagyarország munkatársától) Ked-

den este halálos szerencsétlenség történt a do-

rozsmai ut mellett lévő méntelep! tónál. Papp 

János 30 éves lovász, aki a lovasrendőrségnél 

volt alkalmazásban, este fürdeni ment a tóba. 

Fürdés közben egyszerre görcsöt kapott és ful-

dokolni kezdett. Kiáltozására figyelmesek let-

tek, segítségére siettek. Megmenteni azonban 

nem lehetett, rövidesen elmerült a tóban. Holt-

testét még nem találták meg. 

5 éves kfslány ho'ttsstét 
fogták kí a Tiszából 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den reggel az ujszegedi Bertalan-emlék köze-
lében, egy hajó horgonyára felakadva egy 
5—6 esztendős kisleány holttestét találták íheg. 
Megállapították, hogy a .tyermek már néhány 
nap óta nalott és a víz valószínűleg a Tisza fel-
sőbb részéből sodorta Szegedre. A kis holttes-
ten csipkés alsóruhát, rózsaszín selyemruhát, 
soknit es barna spanglis cipót találtak. A rend-
őrség a holttestet lefényképezte és a fényképet 
megküldötte a tiszamenti városok és községek 
rendőrhatóságainak. 

Lugkőoldattal megmérgezte 
magát egy 22 éves lány 

(A Délmngyarorszég munkatársától) Két 
béttel ezelőtt a Vitéz-ucca 44. szám alatt lakó 
Szorolov Ilona 22 éve® leány öngyilkossági 
szándékból lugkőoldattal megmérgezte magát. 
A fiatal leány a rendőrség előtt tett vallomásá-
ban elmondotta, hogy tettét szerelmi bánata 
miatt követte el. A súlyosan sérült leányt be-
szállították a közkórházba, állapota azonban 
egyre súlyosbodott. A maró folyadék teljesen 
összeégette a száját, nyelőcsöveit és belső ré-
szeit. Kedden reggel a fiatal leány kiszenve-
dett. Holttestét beszállították a törvényszék or-
vostani intézetébe. 
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STEINER 
speciális szakműhely, Kelemen ucca 7. sz. 
Márkás rakettek mélyen leszállított árakon. 

Betörésért 
egyévi börtön 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes bűnügyet tárgyalt kedden a szegedi tör-
vényszék. Egy munkanélküli kertészsegéd, há-
rom csinos fiatal nő és egy iaős asszony volt 
a vádlott. Szabó István kertészsegédet lopás 
es sikkasztás bűntettével vádolta az ügyészség, 
a nók: Kohón Anna, Lakatos Irén, Burger Jó-
zsefné és a 67 esztendős Bognár Jánosné ellen 
pedig orgazdaság miatt indult mep a bűnvádi 
eljárás. 

Szabó nemrégiben betört Dobó Miklósné pia-
ci árus lakásába és onnan különböző ruhane-
műt lopott el. Még azon az éjszakán betért az 
egyik kocsmába, ahol az egyik asztalnál ült 
Köhán Anna, Lakatos Irén és Burger Józsefné. 
A kertészsegéd megvételre kinálta a ruhákat a 
nőknek. Három pengőt kért értök, de a nőknek 
nem volt pénzük. Kijelentették azonban, hogy 
az ó háziasszonyuk, Bognár Jánosné zsibárus, 
annak el tudják adn . A nők hazasiettek a ru-
hával, felkőltöttélc az asszonyt és eladták neki 
három pengőért a lopott holmit A pénzt az-
után a kertészsegéd társaságában elszórakoz-
ták a kocsmában. 

Szabó István a sikkasztást Bucsi' Miklós 
kárára követte el. Bucsi átadott neki egy gyer-
mekkocsit a~zal, hogy azt adja el, a jiénzzel 
pedig számoljon el. &zabó a kocsit eladta, a 
pénzt azonban a saját céljaira fordította. 

Szabó a keddi tárgyaláson mindent beismert 
és azzal védekezett, hogy állás nélkül volt és 
pénzre volt szüksége. Elmondotta, hogy a nők-
kel nem közölte azt. hogy a ruhák lopottak. A 
nők kérdezték tőle, hogy honnan valók a ru-
hák, erre azt felelte, hogy „ne eörődjetek vele". 
A kihallgatott három no tagadott. Azt állítot-
ták, hogy nem tudtak a ruhák lopott voltáról. 

A biroság Szabó Istvánt eoyesztendei bőr-
tönre Ítélte, a nők közül Kohan Anna egyhó-
napi, Lakatos Irén és Burger Józsefné íá—J4 
napi fogházat kapott. Bognár Jánosnét felmen-
tette a bíróság. 
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