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Izgalmas adóbehajtási vita 
Makó hétfői közgyűlésén 

Izgalmak egy rögtöni küldöttség körül 
— Redukálják a közvilágítást 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Makó képviselőtestülete hétfőn tartotta októbe-
ri közgyűlését Nikelszky Jenő polgármester el-
nökletevei. Napirend előtt liotroczó József szó-
vátette, hogy a vasárnap tartott Meskó-gyülés 
visszhangjaképen a város több pontján embe-
reket vertek meg és ablakokat törtek be. Kérte 
a polgármestert, járjon közbe a rendőrhatóság-
nál, hogy a város lakosságának vagyon- és 
életbiztonságát hathatósabban védelmezze. 

Dombi Mihály a hősök ligetének gondozása, 
dr. Kárpáti Lajos egy fogyasztási adóeltitko-
lás ügyében, Löwenbach Benedek a városi 
tisztviselők fizetése és a pénzügyi megbízott 
eljáráso ügyében, végül Nagy Gy Mihály a 
vidéki árusok piaci helypénzének emelése tár-
gyában terjesztett elő interpellációt. 

Az interpellációk utón a városi mezőgaz-
dasági bizottság által előterjesztett és az adó-
behajtások szigorát enyhíteni Kívánó indít-
ványt tárgyaltak. Az ellenzéki felszólalók rá-
mutattak arra, hogy a jobboldal, amely eddig 
hűségesen támogatta a kormányzati politikát, 
eljutott végre a felismerésig, hogy ez nem me-
het igy tovább. 

Az indítvány előterjesztésére az alapot tu-
lajdonképen a minisztertanács által Makóra 
kiküldött pénzügyi ellenőr intézkedése adta. 
Egyes felszólalók szerint az ellenőr „á polgár-
mestertől az inségmunkásokig mindenkit adó-
végrehajtóvá rendelt ki". A vita során Kotroczó 
József indítványozta, hogy az állandó választ-
mány elé előterjesztett határozati javaslatot, 
amely a pénzügyminiszterhez, a vármegyéhez, 
a pénzügyigazgatósághoz kivánt felirni á ma-
kói adóbehajtás terén a méltányosság figyelem-
bevételére — ki kell egészíteni azzal, bogy a 
pénzügyi ellenőr visszarendelését is kérelmez-
zék. Ezt nem teljesítette a közgyűlés, de el-
fogadta az összes felirati kérelmeket, sőt Fried 
Ármin indítványára kimondotta, hogy a köz-
gyűlést felfüggesztve nyomban husz tagu de-
putációt küld a vármegye főispánjához a köz-
gyűlés határozatának és kérelmének előterjesz-
tesére. 

A határoznt alapján a polgármester a köz-
gyűlést nyomban felfüggesztette, a váratlanul 
hozott rendkívüli határozat azonban olyan iz-
galmat keltett a megválasztott küldöttség egyes 
tagjaiban, hogy többen eltávoztak és a deputá-
ció felvonulása elmaradt. 

A délutáni közgyűlés hosszasan tárgyalta a 
belügyminiszter leiratát, amely megállapítot-
ta, hogy a villamos áramdij megállapító dön-
tőbíróság túllépte hatásköréi, amikor a szerző-
désben kikötött 50.000 kilowatt evi közvilágí-
tási áram helyett 75.000 kilowatt fogyasztására 
kötelezte a várost, amit őt éve igy is fogyasz-
tanák. 

Löwenbach Benedek, dr. Fried Ármin, Kot-
roczó József a miniszteri leirat folvtán a pol-
gármester által javasolt közvilágitáscsökkentés 
mellett a különböző visszatérítéseket kivántak 
és ezek megállapítása érdekébea szakértői és 
jogi vélemények beszerzését. Dr. Dózsa Ferenc 
ne.m csak az áramfogyasztás mórléke, de an-
nak ára tekintetében is a szerződésszerű alapra 
kíván visszatérni és ezirányban ujabb döntést 
kér a minisztertől. A közgyűlés igy határozott, 
kimondva azonban hogy november 1-től már 
redukálja a közvilágítást. 

Fájdalommal jelentjük, hogy Méretett klsUnyonk «9 
tef»-írllnk 

CsonUa VeronKa 
f. hé S-íln, 4 heti aulyos »«envédés ut&n 21 éves ko-
riban JObbliStre arenderült. 
TemetéHO f. nrt 10-én d. O. 4. Arakor leaz a gyevi 

tametO halottanhdz&ból. A gytisxoló család-

Leszúrlak egy fialal munkást 
Kislelek uccáján 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
reggel gyilkosságról tett jelentést a szegedi 
ügyészségnek a kisteleki csendőrség. A jelentés 
szerint hajnali három óra tájban egyik kiste-
leki uccán vérébe fekve, holtan találták D a -
r á z s János 22 éves munkást. A községi orvos 
a holttestet megvizsgálta és a szív fölött egy 
késszurás nyomát fedezte fel. Megállapították, 
hogy Darázs János halálát ez a sfcivre irányzott 
egyetlen szúrás okozta. A csendőrség a nyomo-
zást megindította és az eddigi jelekből arra kö-
vetkeztet, hogy gyilkosság történt. 

Darázs János az egyik vendéglőből éjféltáj-
ban távozott el azzal, hogy hazamegy. Egye-

dül indult el és többé nem látták élve. Valószí-
nűnek látszik, hogy Darázs Jánost valaki meg-
leste és a sötétben leszúrta. A szerencsétlen 
ember zsebében nem találták meg azt a néhány 
pengőt, amely a vendéglős vallomása szerint 
nála volt. A tettes a gyilkosság elkövetése után 
kifosztotta áldozatát. Az ügyészség utasítására 
hétfőn reggel Kistelekre utazott a vizsgálóbíró 
és a törvényszéki orvosszakértő a vizsgálat, il-
letve a boncolás megejtésére. 

A csendőrség a délelőtti órákban több gya-
núsítottat őrizetbevett A gyanúsítottak tagad-
ják, hogy ők ölték volna még Darázs Jánost 
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felhívja a bútorok iránt érdeklődő uri közönség figyel-
mét nagyszerű kiviteli], modern és stílusos bútoraira* 
melyek alkalmi árban e l a d á s r a k e r ü l n e k . 

ni „ , ||, S z e g e d , K l a u z á l t é r 8 . 

Két sógor elkeseredett harca 
levelekkel és feljelentésekkel 

Izgalmas tárgyalás a fárásbiróságon 
(A Délmagyarország munkatársától.) Roko-

nok elkeseredett pereskedése foglalkoztatta 
hétfőn a szegedi járásbíróságon dr. Lázár Fe-
renc járásbirót Deutsch Gyula és Spitzer Je-
nő kereskedők kerültek vádlottként a bíróság 
elé becsületsértés és rágalmazás címén, melyet 
egymás sérelmére követtek el. A vádlottak 
sógorai egymásnak. Először Spitzer Jfenő tett 
feljelentést egy levél miatt Deutsch Gyula el-
len. Ezt a levelet Deutsch ¿Fenvő Mátyáshoz 
irta és ebben sógorát sulyfs kifejezésekkel il-
lette és óvta Fenyőt attól, hogy protezsálja 
valaihol is, mert na elhelyezi valahol, abból 
kellemetlensége származhatik. Deutsch Gyula 
ugyancsak egy levél miatt tett feljelentést 
Spitzer ellen. Spitzer ugyanis a következő tar-
talmú levelet intézte hozzá: „Ellenem folytatott 
végnélküli rágaomhadjárata arra kényszeri-
tett, hogy elsősorban a nyilvánosság, azután a 
bíróság előtt keressek elégtételt. Mielőtt bűn-
lajstromát a nyilvánosság elé bocsájtanáim, 

felhívom, hogy rólam terjesztett hazug rágal-
mait mindenre kiterjedő részletes nyilatkozat-
tal vonja vissza, mert ellenkező esetben nem 
csupán a bíróságra tartozó ügyeket, hanem 
Szeged társadalmát is méltán érdeklő szerep-
lését is nyilvánosságra hozom, mert vegleges 
elhelyezkedésemhez felhatalmazásra kell el-
járnom . . 

A hétfői tárgyalás rendkívül izgatott han-
gulatban zajlott le. Deutsch Gvula már felje-
lentésében előadta, hogy sógora széltében-
hosszában olyan rágalmakat terjeszt róla, 
amelyek teljesen felborítják élete nyugalmát. 
A levélben foglaltakon kívül azt is híreszteli, 
hogy a feleségét szuggerálta, anyósát üti-veri 
éá hasonló mas dolgokat. 

Elsőnek Deutsch Gyulát hallgatták ki a 
Fenyő Mátyáshoz intézett levélre vonatkozólag, 
kiismerte, hogy a levelet ő irta, de kijelen-
tette, hogy bűnösnek nem érzi magát. A leve-
let Fenyő érdekében irta, de a saját érdekeit 
is megóvni kívánta a levéllel, mert Spitzer 
Stiklijeiért neki kellett erkölcsileg és anyagilag 
is jót állania. Spitzer és közte régi, elkesere-
dett harag dul, amely már egyizben tettleges-
ségben is kirobbant. Spitzerrel sok jót tett — 
mondotta tovább —, de sógom hálátlannak 
bizonyult és visszaélt jóságával. Valóságos 
rágalomhadjáratot indított ellene és rágalmai-
val elárasztja a i egész vAroSL Deutsch eziítin 
a valódiság' b izonyítás iak elrőndelcsél kérte. 

Spitzer Jenő sem érezte magát bűnösnek. 
Elismerte, hogy a Deutsch által felsorolt ta-
nuk előtt emiitest tett sógora dolgairól. Deutsch 
mindenütt azt híresztelte róla, iiogv ő gazem-
ber, megbízhatatlan. A híi'sza megszüntetése 

végett irta a levelet. Bizonyítani kívánja a le* 
véíben foglalt súlyos vádakat 

Ezután Deutsch is, Spitzer is bemutatott 
egy- egy levelet, amelyet külön is vád tárgyává 
tettek. 

A biróság végül isi elnapolta az izgalmas 
tárgyalást, határnapot adott a vádlottaknak, 
hogy bizonyítékaikat terjesszék elő részletesen. 
A biróság azután fog határozni, hogy helyt 
ad-e a bizonyítási kérelemnek. 

Uccai támadás a Mérey-uccában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasar-i 

nap este 8 óra tájban rejtélyes merényletet kö-
vettek el C s á s z á r József 46 éves menhely! 
ápolt ellen a Mérey-uccában. Császárt hazafelé 
menet ismeretlen tettes hátbaszurta. Császár 
József segélykiáltására az ismeretlen támadói 
elmenekült es igy kilétét nem sikerüli megál-
lapítani. A járókelők a vérző és jajgató em-< 
beinek mentőket hívtak, akik beszállították a 
közkórházba. Állapota súlyos, de nem cletvc-i 
szélyes. Császár József feljelentésére a rendőr-i 
ség megindította a nyomozást a támadó kézre-? 
kerítésére. 

A házíulafdonosok 
feííerjjeszíésben kérik 
sérelmeik orvoslását 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-> 
gedi Háztulajdonosok Egyesülete vasárnap 
nagygvülést tartott, amelyen dr. S l n ^ e r Ist-
ván előadásában a háztulajdonosok sereiméről 
tárgyaltak. Elhatározta a nagygyűlés, ho^y a 
sérelmeik orvoslását felterjesztésben kérik a 
miniszterelnöktől. A felterjesztés szövege a kö-
vetkező: 

Törvényes uton kérjük, szüntesse meg a 
kormány a november 1-i alapon való hétaclW-
kivetést a fiktív alapon való házadókivetése-< 
ket, a házat terhelő rendkívüli adópótlékokat 
és a gazdaadósságokkal egyidejűleg és egvfor-< 
mán rendezze a kormány a háztulajdon tarto-
zásokat is. Kérik továbbá, hogy a felmondási 
és lakkiüritést egyszerűsítsék, a folyó adóknak 

adóhátralékoktól való elválasztását és aa 
adóhátralékoknak 10 év alatti kamatmentes fi -
zetését. 

EÍhatározták a háztulajdonosok, hogy séreí-i 
műket az október végén Budapesten rendezen-
dő országos háztulajdonos nagygyűlés elé vi-
szik. 


