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Purgly Emil 
voií föIdmivelésSgymínlszter aftérfe 

** , — , J r tisztviselővel 
A pénzOgyigazgatA szerinl a tisztviselő nem kOvelett el sza-

bálytalanságot, mégis vizsgálatot rendellek el ellene 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ér-

dekes ügy foglalkoztatta szombat délelőtt Gsa-

nádmegye közigazgatási bizottságát. A bizottság 

egyik tagja, a vármegye volt főispánja, vitéa 

Purgly Emil. nyugalmazott földmiveléeűgyi mi-

niszter a bizottság plénuma elé vitt és érdemi 

állásfoglalást követelt egy olyan konkrét kárbecs-

lési ügyben, amely a saját birtokán és vele tör-
tént. Az elnöklő főispán az ügy érdemi tárgyalásai 

ellen kifogást nem emelt s miután a bizottságnak 
ellenzéki tagja egy sincs, vitéz Purgly Emil sze-

mélyes érelmét élőszóbeli előadása alapján és 

jelenlétében letárgyalták. A tárgyalás során a 

pénzügy igazgató ugy nyilatkozott, hogy az ese-

tet már gondosan áttanulmányozta s a tisztvis-lő 
eljárásában szabálytalanságot nem talált. A bi-

zottság ennek ellenére, vitéz Purgly Emil kí-

vánságának megfelelően, a fegyelmi eljárási meg-
előző vizsgálat megindítása mellett foglalt á'lást. 

A szélles körben meglepetést keltett ügyről a 

kővetkezőkben számolunk be: 

Csanádmegye közigazgatási bizottságáak szom-

bati ülésén vitéz Purgly Emil nyugalmazott mi-

niszter bejelentette, hogy tompapusztai birtokán 

eljáró kárbecslő bizottság működésével, amelyt 

egy pénzügyi tisztviselőből ós két szakértőből állt, 

nincs megelégedve. Kifogásolta, hogy a pénzügyi 

tisztviselő a két szakértővel szemben külön véle-

ményt terjesztett elő és erről jegyzőkönyvet vett. . 

fel s hogy a pénzügyi tisztviselő vele az eljárás | 

lefolytatása alatt hetvenkedő modorban tárgyalt. " 

A két különböző jegyzőkönyv szerinte szabálytalan 

B e szabálytalan jegyzőkönyvek következtében el-
esik az őt jogosan megillető adókedvezménytől 

Ismertette ezután a tompa pusztai birtokon le-

folytatott kárbecslés egész menetét. Eszerint a 

pénzügyi tisztviselő nem volt hajlandó elfogadni 

a kárt olyan nagyságban, amilyennek azt ő és a 

bizottság másik két tagja feltüntette. S amikor 

ez ellen tiltakozott, akkor külön jegyzőkönyvet 

vett fel és őt pedig, mint földtulajdonost, a jog-

orvoslatnak ahhoz a módjához utasította, amely 

a eséplési eredmények alapján, tehát a mlóságos 
tények figyelembevételével helyesbitheti a kár-

becslő bizottság esetleges tévedéseit. Kiderült a 

volt miniszter előadásából az is, hogy még az 

eljárás folyamán telefon utján kapcsolatot kere-

sett a pénzügyigazgatóval is, aki közölte vele, 

hogy a végleges döntést magának tartja fenn 
ebben az ügyben, Purgly Emilt azonban még ez 

sem nyugtatta meg s különösen nem nyugtatta 
meg a jogorvoslatnak az eljáró tisztviselő által 
említett módja, mert —r mint mondotta — nála 
nem néhány hold földről va.i >;<ó, hanem 6 hétig 
tartó cséplésről s igy számára igen nagy kiadást 
jelentene a eséplési ellenőrök alkalmazása. Kért" 
a bizottságot, hogy az eljáró pénzügyi tisztviselő 
ellen rendelje el a fegyelmit megelőző vizsgá-
latot. 

A bizottságot láthatóan meglepte az a körül-

mény, hogy a bizottság egyik tagja saját sérelmét 
nem a rendes hivatalos uton, hanem élőszóval; 

terjeszti a bizottság elé. Dankó pénzügyica'"a tó 

válaszában kijelentette, hogv az ügyet ;ói is-1 

meri, sok időt szentelt annak tanulmányozására, 

de az eljáró tisztviselő munkájában semmi sza-
bálytalanságot nem talált. A bízottság a pénzügy-
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igazgató felszólalása után az eljáró pénzügyi 
tisztviselő ellen mégis elrendelte a fegyelmit men 
előző vizsgálatot. 

Harkány-ovúcyfürdd f f , * " 7 ' k é n e s ' reumafürdő, 
Üd-Jöhel. Modern kád és medence^ 
fürdők. Ttiermál t--fürdő Olcsó für-
dőnensioL-. Dí jmentes fürdöismerteiő 

Többszáz munkanélküli 
jelentkezett Szegeden az esetleges 

olasz—abesszin bábomra 
Diplomások, Iparosok, tisztviselők, öregek, fiatalok a lelent-
kezők között — Olaszország nem togadja el a jelentkezéseket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az el 
mult héten híradások és képek jelentek meg ar-
ról, hogy a Független Frontharcos Párt által 
Budapesten felállított irodában tömegesen foly-
nak a jelentkezések az esetleges olasz—abesszin 
háborúra és eddig már 3000 magyar jelentkező 
ajánlotta fel szolgálatait Olaszországunk a bábom 
esetére. El is nevezték a kis sereget »Magyar 
légió «-nak. 

Ezek a hirek mindenütt nagy érdeklődést vál-

tottak k i főleg a munkanélküliét körében. 

Szegeden is tömegesen keresik fel a Fronthar-

Igazi kiárusitási árak 
a 

Fehércégtáblás BOROS-cég 

szezonvégi kiárusításán! 
Csak 14 napig. 

Ttnnisz-zokni — . 2 4 

Kötött sporting 1 . 7 8 
Gyönyörű diva'nyakkendők . 1 . — 

Hernyóselyem zsebkendő színes 1 . 2 0 
Fiu panama apacsing . . • 1 . 9 8 

(vsak 14 napig. 

Vastag mintás fürdőruha 
Frottier fürdőköppeny 2.90 

19.80 
I. puplin sporting S i m a . r o 0 

I Tropical sporting . . . 
Csikós műselyem t 

cos Szövetség Kálvária-ucoai otthonát a munka-

nélküliek: fiatalemberek, javakorban lépők, dip-
lomások, iparosok, vk>ll katonák és mások, akik 

valamennyien kereset nélkül állanak. Az esti hi-

vatalos órák alatt történik a jelentkezés. Hiába 

mondják nekik, hogy a Frontharcos Szövetség 

nem engedi a magyar életeket idegen érdekek 

védelmében elvérezni, a jelentkezők kijelentik, 

hogy ha ők nem féltilt az életüket, más se féltse. 
Azután megindul a panaszáradat. 

Egy 28 éves fiatalember, aki tiz éve érettségid 

zett: és azóta állás nélkül van, elmondja, hogy, 

hét hónappal ezelőtt francia nyelven levelet irt 

a párisi abesszin követségre. Mint volt katona, 

tartalékos tiszt, felajánlotta szolgálatait Abesz-

szinia részére. Arra gondolt, hogy a fekete had-

seregnek szüksége lehet a modern harci tudo-

mányokban képzett tisztekre. De levelére nem 
kapott választ. Most a Magyar légióban akar 

szolgálni Olaszország mellett. Mindegy, hogy hol 

és mit csinál — mondja — , csak már egyszer, 

valahára keresethez jusson. 

A legtöbb jelentkező fiatalember. Feltűnően 

sok köztük az állástalan diplomás. Sokan van-

nak azonban a 40—50 év közötti korosztályból 

is. Egy állásnélküli, Szegeden élő szinmüvésj 

közvetlenül a budapesti olasz követséghez for-

dult levelével. Magyar nyelven irtak vissza. Meg-

köszönték felajánlott szolgálatait, de sajnálattal 

közölték, hogy jelentkezését nem. vehetik figye-
lembe, inert a kiadott rendeletek szerint csaf{ 
olasz állampolgárokat vesznek be m olasz had-

seregbe. 

\ frontharcos-otthontól nyert értesülésünk sze-
rint legalább 200 -260-re tehető azoknak száma, 
akik obixz—abesszin háborúra jelentkeztek 
Szegedről... 


