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1936- évt forgalmiadórészesedés és segjély összegét 
mutatja.) Baja 91.609—42.105 pengő, Debrecen 
583.000—173.267 pengő, Győr 493.727—196.990 pen-
gő, Miskolc 367 000—100.976 pengő, Pécs 478.606— 
210.000 pengő, Sopron 191.000—124.000 pengő, Szé-
kesfehérvár 212.000—148.000 pengő. 

Érdekes, hogy amig a legtöbb városnál a for-
galmiad őr észesedés jelentékenyen csökkent az 
utóbbi évek folyamán, Hódmezővásárhely és Kecs-

kemét ese'ében emelkedett. Vásárhely forgaiinjadó-
részesedése 1929-ben 123.907 pengő volt, 1936-ban 
a város nehéz anyagi helyzetére és 135 százalékos 
pótadójára való tekintettel, az állam 130.000 pengő 
adósegélyt utalt ki Vásárhelynek. Kecskemétnél 
ugyanez volt a helyzet, az 1936. évi 26.000 pengős 
részesedésen kivül még 210.000 pengős segélyt 
utaltak ki számára. 

A megyei városok, 

*evés kivételtől eltekintve, szintén arról panasz-
kodnak, hogy jelentékenyen csökksnt a forgalmi-
adórésze:edés. Igy fe'tünő a visszaesés Békéscsa-
bánál, ahol az 1929. évi 216.175 pengős részesedés-
sel szemben 1936-ban csupán 47.841 pengő volt a 
város forgalm iadórészesedése és segélye. 

Gyulánál a nyolc év előtti 82.097 pengős része-
sedéssel szemben a mult évben csak 75.482 pengő 

volt az adórészesedés és a segély összege. Kis-
kunfélegyháza 1929-ben a forgalmiadó bevétele 
után 57.000 pengő részesedést kapott az államtól, 
1936-ban a részesedés 3372 pengőre esett vissza. 
Tekintettel azonban arra, hogy Félegyháza dolgo-
zik a legmagasabb pótadóval — 162 százalék — , 
tavai" 40 ezer pencö segélyt kapott az államtól. 

Makó 

forgalm/adórészesedése 1929-ben 80.366 pengő volt, 
1936-ban 6000 pengőre esett vissza ezen a cirnen 
a város bevétele és erre való tekintettel a város 
45.000 pengő segélyt kapott az államtól. Ugyanez 
a helyzet Szentesnél is, ahol az 1929- évi 61.316 
pengős forgalmiadórészesedés a mult évben 7715 
pengőre esett vissza, ezért Szentes 50.000 pengő 
segélyt kapott a forgalmiadó alapból. 

A városok — néhány kivételtől eltekintve —. 
súlyosan megérzik háztartásukban a forgaliniadó-
részesedés csökkenését, indokolt az a kívánságuk, 
hogy az állam a részesedés emelésével könnyítsen 
helyzetükön. 
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J E G Y E K A DELMUGYURORSzk,, 
odairányult minden igyekezetük, hogy őt aa 
elnöki székből eltávolíthassák. Megnyerték en-
nek a gondolatnak a párt volt képviselőjelölt-
jét is és az ő információja alapján Eckluudt 
Tibor, a párt országos vezére saját kezű leve-
let irt Metz Józsefnek, amelyben őt az elnök-
ségről való lemondásra szólította fel. 

Metz József látva az ellene szított gyűlöletet, 
lemondott az elnökségről és visszavonult min* 
den politikai tevékenységtől. Barátainak un-
szolásara kegyelmi kérvényt nyújtott be az 
igazságügvminiszter utján a kormányzó kabi-
netirodájához. De a pártban lemondása után 
sem jutott a kérdés nvugvóponlra és mind-
azokat. ókik Metz József távozását olv mohórt 
sürgették, két meglepetés érte. Az egyik, hegyi 
nem találtak alkalmas egyéniséget az elnöki 
tisztség betöltésére és csak azért választoltai? 
meg elnökké egy fiatal gyulai gazdát, aki ma-
ga is tiltakozott megválasztatása ellen, hogy 
ezzel befejezett helvzetet teremtsenek és Metz 
József elől a visszatérés útját elzárják. A má-
sik kellemetlen meglepetés az volt, hogy f e l -
tűnően nagyszámú tekintélves józsefvárosi 
nagvmagyarvárosi gazda állott Metz József 
mellé és ezek az elégedetlenek azóta passzív 
magatartást tanúsítanak a pártvezetőség min*, 
den ténykedésével szemben. 

Megjött a rehabilitáció.1 

Ilyen előzmények után állott be most Met* 
József ügyében a döntő fordulat. A gyulai tör-
vényszék ugyanis rájött az Ítélet leírása körül! 
iráshibára és elrendelte az ítélet megfelelő ki-
javítását és ennek az illetékes hatóságokkal 
való közlését. A kegyelmi kérvény ügyébert 
pedig a törvényszék e hó 14-én kelt B. 772— 
193tV7. számú végzésével értesítette Metz Jó-
zsefet, hogy n kegyelmi eliárás az ítélet k i ja -
vítása folytán tárgytalanná vált és ezért ke-
gyelmi kérvényt további intézkedés mellőzésé-
vel az iratokhoz csatolva, irattárba helyezi. 

Vissza az elnöki székbe! 
Metz József tehát megkapta a legteljesebb 

elégtételt, ami nagy örömet keltelt barátai 
körébon, de annál nagyobb nyugtalanságot a 
gyulai kisgazdapárti szervezet vezetőségében. 
A jó urak most nem tud iák, mihez fogjanak 
és a nagy kapkodásban felmerült az a gon-
dolat is, hogv az erőszakosan és igazságtalanul 
eltávolított Metz Józsefnek újból felajánlják' 
az elnöki tisztséget. 

Ez az elgondolás mindenképen helyesnek és 
igazságosnak látszik, de egymagában véve 
még nem jelent eredményes elintézést. Amint-
hogy Metz József levonta a konzekvenciát az 
ellene indilolt bajszából és eltávozott a párt-
vezetőség éléről, ugvan ugy le kell vonniok 
cselekedetük következményét mindazoknak, 
akiknek nz érdemes pártelnök eltávolításában 
részük volt és akik helytelen információikkal 
még a párt közszeretetben álló országos vezé-
rét is olyan cselekedetre szorították, amelyet 
most reparálni kell. A gyulai pártszervezet ok 
nélkül nregbolvgatott és erősen legyöngitett 
egvsége csak akkor lesz helyreállítható, ha ez 
a tisztulási folvamat a párt vezetőségében tel-
jes egészében megtörténik. Ez az álláspontja a 
gyulai független kisgazdapárt igen sok szá-
mottevő és tekintélyes tagiának, akik most 
érthető érdeklődéssel néznek a további fej le-
mények ele. 

Legufabb 
külföldi és 
belföldi 

lasztókban, legolcsóbban 
Javítások Jótál lással 

kerékpárok 
a lege'ónyösebb résslotflaetésra 
Alkatrészek, varrógépek, 
gyermekkocsik, rádiók, gra-
mofonok é s l e m e i e k nagy vá, 
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Egy gyulai kisgazdavezér kálváriája 
Leírási hiba következtében függesztették Meiz József 

politikai jogaií fel 
(A Délmagyarország gyulai szerkesztőségé-

től.) Az a kisgazdavezér, akiről ebben a cikk-
ben szó lesz, M e 1 z József gyulai gazdálkodó, 
aki bátor és szókimondó előharcosa volt a 
gazdaniozgalinaknak és általában az ellenzeki 
megmozdulásnak. Gazdatársai meg is becsül-
ték ezért a férfias magatartásáért és hosszú 
esztendők óta ő az elnöke a gyulai közéletben 
fontos szerepet betöltő Józsefvárosi Földmű-
ves Olvasókörnek. A független kisgazdapart-
nak egyik megalapítója volt és a párt gyulai 
szervezetének megalakulása óta ő töltötté be 
annak elnöki székét. 

Elitélik, mert megette a lefoglalt búzát. 

A kisgazdalársadalomra rászakadt nehéz 
idők M e t z Józsefet sem kímélték meg. Há-
rem esztendőn keresztül jégverés és aszály 
pusztította termését és a 28 kisboldon gazdál-
kodó Metz József otthonában tanyát ütött a 
gond. De nem is csoda, amikor hat fia, me-
nvei, unokái, lcánva és felesége eltartás*' 
kellett gondoskodnia és volt idő. amikor asz-
talánál tizenkét száj fogyasztotta a minden-
napi kenyeret. Ebben az időben történt, hogy 
Metz József nem tudott eleget tenni adófize-
tési kötelezettségének és 1934-ben aratás ufán 
adótartozása feiéhen lefoglalták 30 métermázsa 
buza'át. A lefoglalt búzát egv év el tel táv * 
akarta tőle elszállíttatni a foglalást elrendelő 
lialóság, de bizony akkor bülthelye volt már 

a búzának, a sok éhes száj felélte a belőle ké-
szült kenyeret. Metz József ezért a vádlottak 
padjára került és a bíróság méltányolva a 
Kényszerhelyzetet, Metz Józsefet a minimális 
büntetéssel, 8 napi fogházzal sújtotta, de en-
nek végrehajtását is 3 évi próbaidőre fel füg-
gesztette. Az ilyen esetekre előirt hivatalvesz-
tést és politikai jogok gyakorlatának felfüg-
gesztését mellőzte a biróság. 

Az ítélet nyomban jogerőre emelkedett és 
nagv volt a meglepetés, amikor az Ítéletet, mi-
után Metz József tagja Gyula város képviselő-
testületének és Békés vármegye törvényható-
sági bizottságának is, a két testület vezetőinek 
kikézbesitették. A kikézbesitett példánvok 
ugyanis azt tartalmazták, hogv Metz Józsefet 

f iolitikni jogainak gyakorlásától három évre 
elfüggeszíelte a bíróság. 

Lemondatják' az „elitélt" elnököt. 
» 

Ez a politikai jogvesztés nagy kavarodást 
okozott a gyulai független kisgazdapártban, 
melvnek vezetőségében már előzőleg is tor-
zsalkodások folvlak Metz József személye kö-
rül. Mindazok, akik nem látták szívesen a bá-
tor és szókimondó kisgazdát az elnöki szék-
ben. egyre hangosabban kezdték hangoztatni, 
hogv Metz Józsefnek távozni kell a pártszer-
vezet éléről. Ahelyett, hogy kegvelmi kérvény 
beadásával igyekezett volna a párt megbántott 
vezérének igazát érvényre juttatni, inkább 
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hu$z százalékkal leszállítottuk! 
Minden darabon látható a régf- és a mérsékelt idényvégi ér is. 
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