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ciszteri elgondolással, hogy az adóterhet le 
kcfl venni azoknak a kisembereknek a vállá-
ról. akik ezt nem bir ják és azokat kell meg-
terhelni, akik könnyebben adóznak. A pénz-
ügyi hatóságok pontosan megvannak gvőződve 
arról, hogy milyen szakmákban mutatkozik 

javulás és a méltányosságnak megfelelően 
járnak el. 

Szeged adózói bíznak a pénzügyigazgatóság 
méltányosságában és abban, hogy adójukat erre 
aB évre is ngy állapítják meg, hogy az a kereseti 
és Jövedelmi viszonyaiknak teljesen megfeleljen. 

Hogyan forgatta ki feleségét 
és gyermekét minden vagyonából 

egy brutális gazdálkodó 
Hitelsértésért nyolchónapi börtönre ítélték 

M Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi 
Törvényszék Sdray-tanácsa pénteken tárgyalta 

Hadár András makói gazdálkodó és társai bűn-
ügyét. Hadár Andráson kivül a vádlottak padjá-
ra került fivére, Hadár Lajos és nöismeröse, özv.' 
Török Jánosné. Valamennyiek ellen hitelsértés 
miatt emelt vádat az ügyészség. Hadár András 
évikkel ezelőtt együtt élt az úgynevezett igacsi 
tanyában feleségével és ti esztendős kisleányával. 
A gazdálkodó azonban rendkívül kegyetlenül 

hánt a feleségével, állandóan ütlegelte a szeren-
csétlen asszonyi és a legválogatottabb módon kí-
nozta. Végül is Hadárné elmenekült kisleányával 
ígyült a férje házából és beköltözött Makóra. 
Hadár mintha csak erre várt volna, maga is olt-
h a t t a a tanyát és a szomszédba költözött özv. 
Tőröknéhcz, akinek előbb is udvarolt már. 

A szerencsétlen lladárnén később az elmebaj 
'ünetci mutatkoztak. A borzalmas házasélet any-
nyira megviselte, hogy ideggyógyintézetben he-
lyezték el, ott hónapokig gyógykezelték és ugy-
ahogy meggyógyították. Közben gyámot rendel-
tek melléje, akinek első dolga volt, hogy pert 
indítson a brutális férj ellen a gyógykczeltetési 
költségekért, valamint perelje Hadárt nőtartás és 
gyermektartás miatt is. Iladárl azonban nem 

érte készületlenül a per. 

10.000 pengő értékű birtokot adás-
vételi szerződéssel 3000 pengőért el-

adta őzv. Tőröknének, 

hogy ne kelljen semmit fizetnie gvermrkének és 
feleségének. A bíróság tartásdíj fizetésére köte-
lezte a férjet, amikor azonban be akarták rajta 
hajtani a megítélt összeget, kiderült, hogy Ha-
dárnak nincs semmije. 

Közben, hogy Törökné igazolja magát, pert 
Inrlitott Hadár ellen és ebben a perben a régeb-
ben, kötött szerződés hatálytalanítását kérte. Eb-
ben a perben derült ki, hogy Hadár milyen sus-
kust csinált felesége és gyermeke megkárosítására. 
A szerződést megsemmisítették, ez azonban nem 
akadályozta meg Hadárt abban, hogy újból el 
ne adja birtokát, csakhogy felesége és gyermeke 
ne kaphasson semmit. Most már megindult a gaz-
da ellen az eljárás és az ügyészség vádat emelt 

Kvaterkázni: 

mindazok ellen is, akiknek" valamilyen szerepük 
volt az ügyben. 

A pénteki tárgyaláson valamennyi vádlott ta-
gadta bűnösségét és azzal védekeztek, hogy nem 
volt szándékuk elvonni a kielégítési alapot Ha-
dárpé és a kisleány elől. 

A bíróság több tanút hallgatott ki, akik iga-
zolták a vádlottak bűnösségét. A bíróság vala-
mennyi vádlottat bűnösnek mondotta ki és ezért 

Hadár Andrást^ nyolchónapi börtönre. 
Hadár Lajost és özv. Töröknét 14—12 

napi fogházra 

Ítélte. Az Ítélet nem jogerős, mert az ügyész sú-
lyosbításért jelentett be fellebbezést. 

DOXII, OMEGA és Schallhausen 
Babos gyártmányokat £1 _ _ _ Árpád többszörösen ki-

g y á r i ár o u n f ) B l f l C tüntetett specialista 
s z 4 1 t i » U H U * ! « órás és 4k«erész mű-
helye. Olcsó árak. K lgyé U. 3. A .Kalász* tagja-

fflOmO rovata. 
A móravárosi Velence 

Tekintetes Szerkesztőségi Mint a Délmav 

gyarország h ü olvasója, azon reményben kere-

sem fel soraimmal, hogy akad kevés hely be-

cses lapjukban levelem számára. Móraváros 

áldatlan közegészségügyi állapotáról kívánnék 

szólni. Eddig csak fantázia ut ján tudlam el-

képzelni Velencét gondoláival és most, na kör-

sétát teszek — ha lehetne közlekednil — a 

Móra-, Remény-, I lajnal- és Kormányos-ucca 

táján, vagy csak ki tekintünk az ablakon, ve-

lencei kép tárul elém. Sik vizben a környék, 

csak hiányzanak a gondo l ák . . . Ehelyett a la-

kosság mezitláb, vagy kivágott cipőben köz-

lekedik. Itt-ott megjelenik egy-egy veder is, 

amelynek segítségével a lakásoktól, udvarok-

ból merik a vizet. Jelenleg ilyen képet mutat 

Móraváros. Lehet benne „gyönyörködni!" 

Ezzel szemben ne tessék azt képzelni, hogy 

I száraz időben aranyos a helyzet és gyöngy az 

élet. Majd térdig érő por van! A fedetlen ár-

kok pedig csak ugy ontják posványos gőzü-

ket. Ez a bűzös, nyílt úrok a melegágya a 

fertőző betegségnek. Az illetékes hatóság azon-

ban csak a tífuszoltást hangsúlyozza büntetés 

terhe mellett. Pedig célszerűbb lenne, ha az 

árkokat csináltatná a város. A költségvetésbe 

vegyék be ezt is. Kalauzolják végig ilt a vá-

rosba érkező idegenekei! Látnák meg, hogy 

milyen az ország második városának képe kö-

rülbelül 50—100 méterre a Belvárostól. Lát-

nák, hogy a „hul lámfürdő" létesítése Szegeden 

nem probléma, sül „iszapfürdőt" is lehel hoz-

záépíteni! Móraváros iszappal is fendelkezik, 

csak az nem gyógyító, hanem roncsoló hatású 

gőzöket bocsát ki. 

Ez ellen tenni kellene valamit. Ez Móravá-

ros legfájóbb sebe. 

Tisztelettel: Eftv móravávosi. 

Kerékpárosok! 
E l ső rendű k e r é k p á r o k a t e ngedménye s ár-
b a n részletre a d o m . G imikat és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándor né l . 
» Szeged , (Kiss D palota* Kiss u. 9 

Vita a bőrkabátvarrás 
körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egyik 
Szegeddel szomszédos városban most komoly áé-
zetellérés támadt a férfiszabók és a szücsiparo-
sok közölt, hogy a bőrkabát elkészítése me'yik 
szakmába tartozik, összejött a két szakma iparos-
sága és inaguk között próbálták eldönteni a kér-
dést, d« persze nem tudtak megegyezésre jutni. 
Ekkor az ipartestülethez fordultok, azonban a ne-
héz kérdésben a testület sem tudott megnyugt-itó 
választ adni, hanem a szegcdi kereskedelmi és 
iparkamara véleményét kérte ki. A kamara sze-
rint mind a férfiszabók, mind a szűcsök szoktak 
készíteni és tulajdonképpen mind a kettőnek a 
szakmájába tartozik annak készitése. Van azon-
ban egy miniszteri döntés, — állapit ja meg a ka-
marai vélemény —, amely szerint gumikabátot 
csak a szabók csinálhatnak, mert a kabátkészitcs 
az ő szakmájuk. Ha ezt a döntést veszik alapul, 
akkor azt lehet mondani, hogy a bőrkabátkészi-
tés is inkább a szabók, mint a szűcsök szakmá-
jába tartozik. Legvégül azonban megállapítja a 
kamarai álriat, hogy nincs rá alap, hogy akár 
a férfiszahókat, akár a szűcsöket eltiltsák a bőr-
kabátkészitéslől. ' 

A kamara válaszában megnyugodtak n szem-
benálló felek és azóta a városkában a férfisza-
bók és a szücsiparosok is nyugodtan vállalnak 
bőrkabátra rrást. 

Miért van szükség 
erdősítésre ? 

A magyar gazdasági életnek egyik legnagyobb 
nehézsége, hogy a Csonkaországnak kevés a 
fája, nincs elegendő erdeje. A régi Nagymagyar-
országnak Horvát-Sz'avonországgal együtt 
7,408.433 hektár erdeje volt; ebből a trianoni bé-
keparancs 1,177.202 hrktárt hagyott meg, ami az 
ország jelenlegi területének 11.7 százaléka. Nagy-
magyarország területének több mint egynegyede 
erdő volt. 

Ma a magyar erdő'erűlet 2,110.000 katasztrális 
hold, ami a jelentkező szükségletet egyáltalán 
nem tudja kielégíteni. Hozzáértő szakemberek 
számítása szerint még 2 millió 300.000 katasztrá-
lis hold erdőre lenne szükségünk, hogy a tűzifá-
ban stb. jelentkező szükségletet ki tudjuk egészí-
teni és no gondoljunk külföldi behozatalra. 

Fában különösen szegény a nagy magyar Al-
föld; itt az erdő a területnek csak 4.3 százaléka. 
Legtöbb erdő van Debrecen határában és pedig 
11.21 százalék, míg Hódmezővásárhelyen csak 
0.14, Szegeden pedig 5.37 százalék az erdő. 

Magyarországnak a békeidőben állag évi 50—00 
millió aranykoronára rugóit a fakivitele. Ezzel 
szemben ma az a helyzet, hogy például 193ti-ban 
00.320 vagon fái vettünk a külföldről 49.7 millió 
pengő értékben. A behozott fa értéke jóval túlha-
ladja az exportált búzamennyiség értékét. 

Szomorú és megdöbbentő számok ezek, melyek 
minden magyarázat nélkül is bizonyítják, hogy 
milyen óriási érdekek, fűződnek elsősorban az Al-
föld erdősítéséhez. 

SZEGEDI 
érdekekért harcot a 
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