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80 pengő adóhátralék miatt 
történt a sándorfalvai 
véres végrehajtás 
Hivatalos jelentés a szuronyhasználatról 
ét a csendőrök riasztó lövéséről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország. hogy a szegedi köz-
kórházba ezerdán délben beszállították Sán-
dorfalváról Keresztes Mihály 45 esztendős 

gazdálkodót, akinek egy csendőr szuronnyal 
átszúrta, a gyomrát. A megindult nyomozás 
során megállapítást nyert, hogy a csendőr és a 
gazdálkodó között keletkezett összetűzés az 
adóbehajtással kapcsolatban robbant ki A 
végrehajtók Keresztestől el akarták transzfe-
rálni a lefoglalt tárgyakat, a gazda azonban 
szembeszállt a végrehajtókkal, akik erre 
csendőri segítséggel kezdték meg a lefoglalt 
tárgyak elszállítását. Közben hatalmas tö-

meg gyűlt egybe a ház előtt és a tömeg biz-
tatására a gazdálkodó a csendőrökkel is szem-
beszállt, mire az. egyik csendőr szurony át Ke-
resztesbe döfte. A tömeg ennek láttára 

hózáport zúdított a csendőrökre. 
akik aztán riasztó lövéssel kerget 

ték szét a tömeget. 

Az eseményekről a csongrádmegyei főispánr 
hivatal jelentést adott ki, amelyből kitűnik, 
hogy Keresztesnek 

nyolcvan pengő adóhátraléka volt, 

de az idei jó gazdasági évben sem volt hajlan-

dó adót fizetni — mondja a főispáni jelentés 
—. 6Őt erőszakkal szállott szembe a végrehajtó 
közegekkel. A végrehajtó ismételten figyel-
meztette Keresztest, hogv ellenállásából csak 
kellemetlensége származhat, a gazdálkodó 
azonban továbbra sem engedett, mire a végre-

hajtók kénytelenek voltak a csendőrségei tv 
gitségül hivni. 

A csendőröknek ököllel rohant ne-, 
ki a gazda, mire az egyik csendőr ' 

szuronyált használta. 

A azurony Keresztes bordái közé hátolt 
négy-öt centiméternyi mélységben. A rend 
fenntartása végett a csendőrök kénytelenek 
voltak egy riasztó lövést leadni. Kétségtelen-
nek látszik, hogv a fegyverhasználat jogosan 
történt, — fejeződik be a hivatalos jelentés. 

Keresztes Mihály állapota csütörtökre var 
lamivel javult. A vizsgálóbíró kihallgatta a 
kórházban a gazdálkodót, aki vallomásában 

azt állítja, hogy a csendőröknek nem volt okuk 
öt bántalmazni, legalább is nem tudja, hogy 
miért bántották, szerinte okuk erre nem volt. 
A szegedi csendőrkerület bizottsága a hely-
színre szállt ki és ott igyekezik tisztázni a 
véres eseményeket. 

Szegednek semmit sem hozott 
a — valutabéke 

A városnak csak pengő- és dollárkölcsöne van 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

francia-angol-amerikai valutaegyezmény ha-

tását úgyszólván az egész világ közgazdasági 

hitelélete megérzi. Főképpen azok az államok, 

közületek és magánosok jártak jól, akiknek 

ott volt tartozásuk, ahol devalválták a pcnzt. 

2000 kozák lovas vonult fel a Hortobágyról Sárospatakon Windlachgratz ős vára ellen, hogy Qranovszky, a 
világ legnagyobb rendezője QOGOLY világsikerű művét a 
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KOLDUSKATASZTER 
November 1-tő! csak a kataszterbe felvett 

koldusok részesülnek rendszeres segélyben 

il 
fA Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délben ültek össze a városháza köz-
gyűlési termében a szegedi nőegyesületek ve-
zetői dr. Tóth Béla polgármesterhelvettes el-
nökléeével, hogy letárgyalják a kolduskérdÓ6 
rendezésével kapcsolatos tennivalókat. A 
nemrégen kiadott belügyminiszteri rende-
let — mint ismeretes — november 1-től 
kezdve eUilt mindenféle koldulást és utasítja 
a rendőrhatóságokat, hogy azok ellen, akik 
akár az uccán koldulnak, akár lakásra járva 
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kéregetnek, a legszigorúbb kihágási eljárást 
indítsa meg. A kereset ós munkaképtelen sze-
gények ellátását a miniszter a közületekre 
bízza azzal, hogy a területükön működő jóté-
kony egyesületek karöltve, hatósági és társa-
dalmi utón gondoskodjanak a rászorultak el-

. látásáról. 
A csütörtöki megbeszélésen dr. Kemenessy 

Tibor népjóléti tanácsnok ismertette a koldu-
sok segélyezésére vonatkozó rendeletet 06 az 
ezzel kapcsolatban készített tervezetet. A ter 
vezet szerint november 1-től kezdve csak azok 
a. szegények részesülhetnek segélyezésben, 
akik előzetesen bejelentik igényeiket a támor 
gatásra ós nevük belekerül a felállítandó kol-
duskataszterbe. A város területét rajonokra 
oszjták fel és minden jótékony egyesület egv-
ejjy rajont kap, amelyben tagjai utján el-
vegzi a gyűjtés munkáját. A rajonokban ösz-
szegyüjtött pénzből és természetbeni adomá-
nyokból a város hatósága a ra.ionokba tartozó 
koldusokat segélyezi. 

A jótékony egyesületek vezetői több felszó-
lalás után elfogadták a tervezetet ée megálla-
podtak abban, hogv a tervezet megvalósítása 
érdekében a jövő héton összehívják a sze-
gényügyi nagybizottságot, amely részletesen 
letárgyalja a kérdést. A bizottság elnöke a 
polgármester lesz. tagjai: a népjóléti ügvosz-
tály vezetője, a városi tanácsnokok, az árva-
széki elnök, a tiszti főorvos, a főszámvevő, a 
rendőrkapitányság vezetője, a szociális in-
tézmények vezetői, a törvényhatósági bizott-
ság népjóléti albizottságának tagjai és azok, 
akik intenzivebben foglalkoznak jótékonyko-
dással. ' ' 

A' világsajtóban szinte fantasztikus számok 

jelentek meg egyes államok megtakarításairól, 

amelyekhez a devalváció juttatta őket. Jól járt 

többek között Budapest város háztartása is, 

amely több millió pengőt takarít meg a deval-

váció következtében, Kecskemét pedig, az ot-

tani lapok híradása szerint külföldi kölcsönei-

nek értékcsökkenése alapján hat százalékkal 

szállíthatja le a jövő évi községi pótadó kul-

csát. 

Érdeklődtünk, Hogy Szeged Háztartását 

mennyiben érinti a valutabéke. S c u 11 é t y 

Sándor főszámvevő a következőket mondotta: 

—• Szegednek, sajnos, semmi haszna sínes 

belőle, mert nincs egyetlen olyan külföldi köl-

csönirnk sem, melynek valutáját devalválták" 

volna. Külföldi kölcsöneinket főképpen dol-

lárban, vagy pedig pengőértékben vettük föl, 

ugy is fizetjük, tehát így egyetlen fillért sem 

takaríthatunk meg. A tőrvényhatósági útalap-

nak volt csak egy nagyobb, svájci frankban 

fölvett kölcsöne. A kölcsön eredeti összege 22fl 

ezer svájci frank volt, de ezt az összeget már 

a7. Országos Központi Hitelszövetkezet utján 

visszafizettük. Igaz, hogy az elszámolás még 

nem történt meg, annyira nem, hogy letétként 

kezelünk ma is egy közel negyvenezer pengős 

összeget arra az esetre, ha a végelszámolás 

alapján még fizetnünk kellene valamit, de 

nem lehet tudni, hogyan alakul ezzel a köl-

csönnnel a helyzet. Ha kiderülne, hogy itt is 

érvényesül a devalváció hatása, miután a 

svájci frank értékét a svájci kormány 27—28 

százalékkal csökkentette, az útalap mintegy 

hetvenezer svájci frankot kapna vissza. Ebből 

sok útügyi kérdést oldhatnánk meg, persze ez 

ma még nem tudható előre. 
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