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176 ezer penpővel 
kevesebb adó folyt be az idén, 

mint a múlt évbsn 
A közigazgatási bizottság üdvözli Eckhardt Tibort és 
Bethlen Istvánt - Novemberben 26 difiérlás megbe-

tegedés történt Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság pénteken délután tartotta 
meg dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
elnökletével decemberi ülését. A polgármester 
jelentését dr. ördögh Lajos tb. tanácsnok ter-
jesztette elő. A jelentés szerint tizenegy adóár-
verést tartottak meg a mult hónapban. 

Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok a Madarász-
tónál épült csatorna hibáiról számolt be vála-
szolva dr. Pap Róbert legutóbbi felszólalá-
sára. Dr. Pap Róbert azt is kifogásolta a leg-
utóbbi ülésen, hogy a város bérföldjeit egyes 
esetekben politikai szempontok szerint adják 
haszonbérbe. A polgármesteri vizsgálat megál-
lapította, hogy a madarásztói csatorna tény-
leg nem alkalmas az egész környék ármente-
sitésére, azonban a kérdést csak általános ár-
mentesitéssel lehetne megoldani. A kifogásolt 
földbérleti szerződések ügyében azt állapítot-
ta meg a polgármester, hogy a városi bérletek 
kiadásánál politikai szempontok soha sem ér-
vényesültek. 

Áz árvaszék jelentését Heiedüs Antal árva-
széki elnök mutatta be. A főorvos jelentése 
szerint a ragályos betegségek közül a diftériás 
menbeteaédesek száma haladja meg a normá-
lis átlagot. 

A mult hónapban 

26 diftériás megbetegedés 

fordult elő a város területén. A népességi sza-
porulat 99 volt. 

Dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes 

a rendőrség működéséről 

ázámolt be jelentésében, amely szerint novem-
ber hónapban 13 gépkocsivizsga volt és 38 
rendszámtáblát vontak be. Tulajdonosváltozás 
25. kprületváltozás 14 esetben történt. Vezetői 
vizsgát 9-en tettek. A közönség rendelkezésére 
34 bérautó, 11 autóbusz, 60 egyfogatú és 10 
kétfogatú bérkocsi áll. Közlekedési baleset 16 
fordult elő. amelvek közül 6 könnyű sérülés-
sel, 10 pedig sérülés nélkül végződött. Táncmu-
latságokra, hangversenyre és sportmérkőzésre 
77 engedélyt adtak ki, zárórameghosszabbitást 
négy »setbén engedélyeztek. A kapitányság be-
jelentőhivatalánál 4096 belföldi és 219 külföldi, 
jelentette be magát, eltávozását 3151 belföldi 
és 204 küföldi jelentette. Szállodai be- és ki-
jelentés 1540 történt. 

— A közbiztonsági állapot novemberben is 
ídelégitö volt — folytatja a jelentés. A bűn-
cselekmények száma nem haladta meg a szo-
kásos mértéket, összesen 551 bűnügyben foly-
tattak nyomozást. Baleset 111 fordult elő. ha-
lálos nein volt. öngyilkos lett 11 egyén. Kom-
munista irányú szervezkedést nem észlelt a 
rendőrség. Gazdasági irányú sztrájk egy for-
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dult elő Csehó Károly pékmesternél, amely 
azonban csak egy napig tartott. Az elmúlt hó-
napban 35 gyűlést jelentettek be, amelyek kö-
zül egyet nem engedélyeztek. 

Dr. Szepessy Aladár pénzügyigazgató jelen-
tése szerint november vegéig Szegeden 3,216.455 
pengő adó folyt be, 176.000 pengővel kevesebb, 
mint a mult évben. Jelenleg 

az adóhátralék 

a kivetett adók összegének i8 százaléka. 
Az ügyészség jelentesét dr. Mihályffy István 

ügyész terjesztette elő. A fogháznak — a je-
lentés szerint — jelenleg 359 férfi és 70 női 
lakója van. 

K-iss Károly tanfelügyelő jelentése után az 
államépitészeti hivatal' jelentése következett, 
majd Sera Gyula gazdasági felügyelő terjesz-

Budapest, december 15. Az anyagyilkos 
Z e m p l é n Dénes bűnügyét pénteken délelőtt 
kezdte tárgyalni N é m e t h Péter tanácselnök, 
a fiatalkorúak bíróságának elnöke. Zemplén 
Dénes személyi adatainak felvételénél kitűnik, 
hogy a gyilkos fiu 1918 december 14-én szüle-
tett. Ezután az ügvészségi alelnök kérte a bíró-
ságot, hogy a vádlott fiatalkorára való tekin-
tettel vétségnek minősülő szándékos emberölés-
sel terhelt Zemplén Dénes ügyében tartsa meg 
a főtárgvalást. 

A gvilkos fiu elismerte bűnösségét. Értelme-
sen felelt az elnök kérdésére. Elmondotta, hogv 
emlékszik arra, amikor bátyját és nővéreit 
egy autón elvitték az édesanyjától. Később 
megtudta, hogy édesapjához vitték őket. Any-
ja nagyon sírt és nem akanta engedni testvé-
reinek eivitelét. Majd elmondotta háromévi 
belgiumi tartózkodását. 

— Szeretted a mamát? — kérdezte az elnök. 
— Nem tudom mi a szeretet érzése, nem tud-

tam, hogy mi a barátság... 
Ezután az édesapjával történt első találko-

zásáról beszélt. Nem tünt fel, hogy papa szük-
séges — mondotta. Láttam, hogy máshol sin-
csen. 

Az elnök ezután ar édesanvíával való állan-
dó veszekedésekről kérdezte ki Zemplén Dé-
nest. 

— Lehetséges, hogy goromba, engedékenv 
voltam vele szemben — mondotta. Ez azért 
volt, mert nem volt tekintélye előttem. Ké-
sőbb rájöttem egves dolgokra és em'ptt rette-
netesen szégyellem magam a fiuk előtL 

Ezután az utolsó nappk eseményeire került 
sor. Anvia hívta el a mezőtúri intemátushól, 
— mondotta '—. útiköltséget is küldött neki. 
Utolsó beszélgetésük során anyja azt mondot-
ta. hogv azért vált el ?niától. mert házasság-
i d é i volt. Art is elmondotta, hogy nem 
Zemnlén Oézs fia. 

A7. elnök kérdésére elmondotta, hogv Lászlót 
gvűlölte. mert meg volt gvő^ódve arról, hogv 
nnvia kitartott >a. A gvilVosság regálén is ar-
ra kérte anviát. b^gv dob'a ki Lászlót. 

— Inkább té"»d, mint aVárbánv Lászlót — 
felelte anvia. Ekkor leérti ffl a bi'fát és anvia 
fe?ére ütött. Azt nem tudia pontosan, hánysror 
sújtott, anyja azonban meg se mukkant Ez-
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tette be jelentését. Az időjárás csak az őszi 
vetésekre volt kedvezőtlen. A sok csapadék 
miatt a gazdák sok helyen nem végezhették 
el az őszi szántást. 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő je-
lentése volt az utolsó. A közvágóhídon 2986 
állatot vágtak le, 78-cál kevesebbet, mint a 
mult év novemberében. 

Napirenden kívül begavári fíack Bernát szó-
lalt fel. Megemlékezett Eckhardt Tibor és 
Betnlen István angliai propagandaut járói, 
amely jelentékeny mértékben vitte előre a 
békerevizió ügyét. Indítványozta, hogy a köz-
igazgatási bizottság a két politikust hazaérke-
zése alkalmából táviratilag üdvözölje. A köz-
igazgatási bizottság az indítványt egyhangú-
lag elfogadta. 

után letörölte kezéről a vért kiugrott az abla-
kon, majd pedig elment mostohaany jához, aki-
nek elmondotta, hogy mit csinált. Anyja pén-
zéből nem vitt el semmit. Elbeszélte még, ho-
gyan szökött Sopronba, majd ki jelentette, ho^y 
nagyon sokat kellett szégyenkeznie anyja mi-
att, de megbánta amit tett Ha kiszabadul sze-
retne elmenni az idegenlégióba. 

Ezután az elnök zárt tárgyalást rendelt el. 
Zemplén Dénes kihallgatása után került sor 

a tanúkihallgatásokra. 

P a d o s Bemardin cisztercita tanár volt az 
első tanú, aki Dénes osztályfőnöke volt El-
mondotta, hogv a fiu zárkózott természetű 
volt, de kitűnően tanult anyja sokat panasz-
kodott rá, de az a véleménye, hogy erősen túl-
zott. ö ki akarta szabadítani Dénest abból a 
környezetből, amelyet károsnak gondolt, ezért 
kereste fel Zemplén Gézát, aki akkor elhatároz-
ta, hogy internátusba viteti a f iá t Az volt a 
benyomása a fiúról, hogy talán igazi szerete-
tet sohasem kapott. 

A délutáni tárgyaláson az elnök 

Zemplén Gézát a vádlott fin apját 

szólította maga elé. 
Az elnök kérdésére dr. Zemplén1 Géza el-

mondta. hogy még kisfiú volt Dénes, amikor 
kérelmet intézett az árvaszékhez, hogy a gyer-
meket vegvék el anyjától. 

— önt felszólították — szólt az elnök —, iga-
zolja, hogy „a fia a züllés veszélyének van ki-

A j á n d é k o k 
minden alkalomra 

üveg, porcellán és főzőedényeket, kony-
hafelszerelési eszközöket, díszműárut 
nagy választékban olcsón ad önnek az 
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Az anyagyilkos Zemplén Dénes 
a bíróság előtt 

A 15 éves fiu megrázó vallomása 

MegdObbenfő rész'elek a gyilkos fiu apjának vallomásában — A mű-
egyetemi lanárí az elnök rendreutasította, amikor első feleségéről 

beszélt — A mostohaanya, a testvér a tanítók vallomásai 


