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litert fchndt nyolc napig 
temetetlenül az alsótanijai halottasházban 

az ötödfélhónapos hlslánu 
Különös késlekedés egy törvényszéki boncolás 

körül 

(A Délmagyarország munkatársától) A múlt 
hét péntekjén, hajnali öt óra tájban meghalt az 
Alsótanya 071. szám alatti tanyában Magda Lajos 
alsóianyai gazdálkodó négy és félhónapos Etel 
nevti kisleánya. Miután az a gyanú merült fel, hogy 
a gyermek halálát gondatlanság okozta, dr. Mé-
száros hatósági orvos még aznap megkezdte a 
gyermek holttestének orvosrendőri boncolását. 
Nemsokára azonban abbahagyta a boncolást, mert 
közben olyan jelek mutatkoztak, amelyek a rendőr-
ség gyanúját megerősítették. Az volt ugyanis kez-
dettői fogva a gyanú, hogy a csecsemőt nagy-
anyja alvás közben véletlenül agyonnyomta. De 
nz is megtörténhetett, hogy véletlenül párnát tett 
a fejére cs ettől fulladt meg a kisleány. A ható-
sági orvos az esetet jelentette a rendőrségnek, 
amely viszont az ügyészséggel közölte a felmerült 
gyanút. Ilyen esetben a törvényszéki orvosszak-
értők szokták megejteni a boncolást a halál oká-
nak pontos és hiteles megállapítása végett. Mind-
ez, amit elmondottunk, a mult hét péntekjén tör-
tént. 

Á törvényszéki boncolás azonban csak e hét 
pfntekjén. tehát a halálesetet követő nyolcadik na-
pon, történt meg. A kis Magda Etel holtteste a 
mult hét péntekje óta félig felboneolva, temetetle-
nül feküdt az alsóközponti halottasházban és 
senki sem tudta, hogy mi történik a szomorú eset 
körül. Csütörtökön már a sirásó is megjelent, te-
metni azonban nem lehelt az ügyészség engedé-
lye nőikül, mert még mindig nent volt tisztázva 

a halál cka. 
Közben természetesén különböző mendemon-

dák ke'tek szárnyra a tanyák között. A kis Magda 
Etel mindég az édesanyjával aludf , az anyát 
azonban a halálesetet megelőző napon beoltották 
tifusz elien. Az oltást, mint ismeretes, a mellbe 
adják. Ai'itólag aznap este a gyermek nem fogadta 
el a? anyja lejét. A gyermek azon az éjszakán 
nagyanyja melleit aludt, mert a Szülök féltették a 
kis Eleit. A tanyák között azt beszélték, hogy a 
gyermek halálát nem az idézte elő, hogy nagy-
anyja agyonnyomta, vagy hogy a gyermek meg-
fulladt, bűnein a lifuszoltás. A gyermek ugyanis 
az anyja tejét kiköpte, kész volt tehát mingyárt 
a feltevés, hogy a gyermek — mérgezés következ-
tében halt meg. 

Magda Etel nyolcadik napja '.eküdt az alsóköz-
ponti halntla-Mzbau temetetlenül és a szülők két-
ségbesei'en v/.rták, hogy mi fog történni gyer-
mekükkel. Akárhová mentek és akárhol panasz-
kodtak. mindenütt azt a választ kapták, hogy csak 
várjanak lí'n elemmel, a boncolás elóbb-utóbb 
megtörténik és akkor eltemethetik gyermeküket. 
A boncolás végre pénteken délelőtt meg is történt. 
A törvényszéki boncolás nem igazolta egyik fel-
tevést sc;t.\ A szakértőorvos megálinpitotta, hogy a 
gyermek természetes halállal, — hörghurut kö-
vetkeztében halt meg . . . 

Magda Etelt pénteken délután el is temették. 
Már most csak az a kérdés, miért kellett ez-

zel a temetéssel olyan sokáig várni? 

Tömegesen felmondták 
a kereskedők és iparosok 

rögzitett adóját 
Nyilatkoznak az érdekellek és a pénzügy-

Igazgatóság 

(A Délmagyarország munkatársától.) .Ta-
luárban az adózók, márciusban a pénzügyi 
hatóságok mondhat ják fel a rögzitett adókat, 
azoknál az adózóknál, akiknél valamilyen vál-
tozási tapasztalnak a kereseti és jövedelmi vi-
szonyaik tekintetében. A szegedi kereskedők 
•s iparosok körében most feltűnési kelteti, 
hogy a pénzügyigazgatóság tömegesebben 
mondta fel az adójukat, mint más években ho-
lott — az adózók szerint •— a jövedelmük, il-
letőleg keresetük mitseni változott. 

Érdeklődlünk az adózók panaszairól 
a kereskedelmi é3 iparkamarában, 

ahol a következőket mondották: . 
— Egyesek a kereskedő- és iparosadózók kö-
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ziil nálunk is panaszt lettek, hogy felmondta a 
pénzügyigazgatóság' az adójukat, holott erre nem 
számították, mert viszonyaikban nem állott bo 
változás. Az érdeklődőknek azt a felvilágosítást 
adtuk és ezt most is hangsúlyozzuk, hogy apénz-
ügyigazgatóság részéről való fohnondás még nem 
jcieuti egyúttal az adó felemelísét is, hanem azt 
jelenti, hogy az adó uj megállapításáról kíván 
tárgyalni a pénzügyi hátóság és valloniástételre 
hívja fel az adózót. Mindebből azonban még nem 
következik az, hogy felemelik az illető adóját. 
Altalános jellegű adóTehnondásról nem tudunk, 
minden évben megtörténik, hogy tömegesen mond-
ja fel a pénzügyigazgatóság az adót, mint nhogy 
jauuárban maguk az adózók is tömegesebben 
mondják fel az adójukat. 

íNyilatkozolt az ügyben 

KÖRMENDY MÁTYÁS 

is, mint az iparkamara oszlálvelnökc: 
— Tudomásom van róla. hogy a pénzügyi 

halóság az idén jóval több iparosnak mondta 
fúl az adójúi, nrra való hivatkozással, hogy 
javult a helyzetük. Ez így állítva — tévedés, 
mert általános javulásról nem lehet beszélni. 
Az építkezési tevékenység már öt esztendeje 
szünetel Szegeden és ezzel együtt az iparosok-
nak nagyrésze is munkanélkül áll. l eha t az 
iparosok általános helyzetében nem állott be 
előnvös változás. Az adófelszólanilási bizott-
•áai tagokra hárul most ma id a feladat, hogy 

n a g y v á l a s z t é k b a n 
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az ip.irosadózók érdekeit a legnyomatékosab-
ban képviseljék az adómcgúllapitási tárgyalá-
sokon. 

A Kereskedők Szövetségében 

az alábbiakat mondották: 
— A kereskedők közül igen soknak felmond-

ták az adójál, úgyszólván miudea szakmában. A 
kérdéssel majd behatóbban foglalkozik a szövet-
ség, mert hiszen erre lesz még mód. A kereskedők 
helyzetében — annyi megállapítható —, a sokat 
'emlegetett gazdasági fellendülés még nem mutat 
semmi előnyös változást és a mult évet is olyan 
mérleggel záriák, mint az azelőtti esztendőket. 

Ifj- DANNER JÁNOS, 

a Baross-Szövetség kereskedőosztályának elnö-
ke a következő nyilatkozatot tette: 

— Többen panaszkodtak a szövetség tagjai 
közül, hogy váratlanul felmondták az adójukat. 
Ezekkel a kérdésekkel majd a legközelebbi vá-
lasztmányi ülésünkön foglalkozunk és megbeszél-
jük a konkrétumokat. Ami azt a híresztelést il-
leti, hogv a kereskedők helyzete javult, mert 
emelkedett az üzletek forgalma, nem felel meg a 
valóságnak, mert hiszen az óriási verseny követ-
keztében ,-i haszonkulcs állandóim romlik, a for-
galomemelkedés egyáltalán nem mutatkozik a 
haszon százalék emelkedésében. A rezsitételek is 
emelkednek a drágaság következtében, ugv, hogy 
a látszólagos forgalomnövekedésből valójában 
nincs hasznuk a kereskedőknek. 

VÖRÖS J Ó Z S E F 

az ipartestület alelnöke igv nyilatkozott? 
— Arról értesültünk, hogy azoknak az iparo-

soknak az adój.it is felmondották, akik inségarló 
fizetése alól felmentést kaptak, mert az évi kere-
setük a minimumon alul marad. Ez valami téve-
dés lehet a pénzügyi hatóság részéről és ezért 
csoportos eljárást indítunk a sérelem orvoslásá-
ért. 

Dr. GYURIS ISTVÁN, 

az ipartestület titkára ezeket mondotta a2 
adófelmondásokkal kapcsolatban: 

— Az iparosok indokolatlannak tartják az 
adófehuondásokal, mert általában nem javul» 
a helyzetük. 1929-től az iparosok helyzete 
folytonosan rosszabbodott, de a legtöbben nem 
mondták fel az adójukat, mert bíztak abban, 
hogy javulás áll be a kereseti viszonyukban. 
Most egves szakmákban mutatkozik a javulás 
némi halvány jele és a pénzügyi hatóság erre 
tüstént felmondja az iparosok adóját, amit az 
érdekeltek indokolatlannak tartanak, mert hi-
szen talán az egyetlen ruházati ipart kivéve, 
más szakmában nem is érezhető a javulás. 

Az Alföldi Utazók és Kereskedői 

Egyesületé-

ben szintén tárgyalnak az adóügyekről. 

— A felmondás az utazóknak csak egvrészét 
érinti — mondották. Az utazók többsége 
alkalmazotti adót fizet, a felmondás csak a 
jutalékos utazókat, az ügynököket és a gyári 
képviselőket érintheti. A vezetőség értesülése 
szerint ezek körében sokaknak felniondiák 
legutóbb az adóját és majd az u j adókiveté-
seknél fogunk érdemileg foglalkozni az ügyük-
kel. 

Érdeklődlünk az adófelmondások felől a 

szegedi pénzügyigazgatóságnál, 

ahol kijelentették, hogy a felmondások tekin-
tetében nagyjában ugyanaz a helyzet, mint 
ami más esztendőkben volt; tömegesebb ós 
általános adófelmondásokról nincs szó ezúttal 
sem. A pénzügyigazgatóság eljárása összhang-
ban áll — mondották — azzal a pénzügyim-


