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1787 tUES E/IKAS 
Az adóhivatal megkezdte ax adóösszeirást 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A vá-
rosi adóhivatal a hétfői napon hozzákezdett az 
adóösszeiráshoz. amely minden évben rendes 
munkája a hivatalnak; az idén azonban felsőbb 
utasításra jóval előbb kellett elkezdeni az ösz-
szeirást. Először a külterületen végzik el a mun-
kát^ azután a belterületi adózók összeírására 
kerül sor. Az idén az adóhivatal számítása sze-
rint 40.000 adózót kell összeírnia Szegeden és 
november végére be kell fejezni a munkát. 
Ugyanígy a házadó-kivetéseket is előbb kell 
eszközölnie az adóhivatalnak. Miniszteri le-
irat érkezett a napokban Szegedre, hogy legké-
sőbb december végére ki kell vetni a házadót. 
amelynek kivetését más években februárban 
eszközölték. Számit arra az adóhivatal vezető-
sége, hogy az idén a házadó-kivetés összege 
léngegesen kevesebb lesz, mint tavaly, általá-

ban 20 százalékos csőkkenesre számítanak. 

Az adóhivatal megállapítása szerint ezidő-
szerint 1787 üres lakás van Szegeden és ezek 
után nem lehet kivetni a ¿lázadót. A muK évi 
állapotokhoz képest 287-tel növekedett az üres 
lakások száma; tav lv szép' 'ben 1500 üres 
lakást tartott nyilván az adóhivatal. 

A nehéz viszonyok ellenére az adóhivatal be-
vétele nem mutat csökkenést. A városi adóhiva-
tal napi pénztárforgalma átlagosan 15.0C0 pengő 
körül mozog, de adónegyed idején előfordul, 
hogy naponta közel 100.000 pengőt fizetnek be 
különféle adó cimén. A mult heti forgalomra 
nem lehet panaszkodni, — pénteken az egy 
hét alatt befolyt adókból 135.000 pengőt szállí-
tott át a városi adóhivatal a királyi adóhivatal-
hoz. 

Baranvi Tibor főispánt 
hétfőn délelőtt megoperálták 

A mflféf kiiünően sikerült 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bárá-
nyi Tibor főispánon hétfőn délelőtt a szegedi 
kozkórházban dr. Hedry Miklós sebészfőorvos 
Isulyos gyomormütétet hajtott végre. A műtét 
kitűnően sikerült és remelhető, hogy a beteg 
két hét múlva gyógyultan ismét átveheti hi-
vatalát. 

Bárányi főispán már régebbi idő óta készült 
a műtétre. A mult év tavaszán súlyos gyomor-
vérzése volt, amikor Balassagyarmaton élet-
mentő műtétet hajtottak végre rajta, hogy a 
fellépett hashártyagyulladást lokalizálhassák. 
A tavalyi műtét után látszólag helyreállt a fő-
ispán egészsége, de azóta néhányszor felujult 
kisebb-nagyobb mértékben gyomorvérzése. Or-
vosai már a mult évi operácio után közölték ve-
le, hogy csak akkor szabadulhat meg gyomor-
bántalmaitól, ha végrehajtatja a generális 
gyomormütétet. Erre az operációra került sor 
most a szegedi közkórházban. 

Bárányi Tibor már Baján elhatározta, ami-
kor kisebb gvomorvérzésben megbetegedett, 
hogy nem halogatja tovább ezt a műtétet mi-
helyt megerősödik, azonnal megoperáltatja ma-
gát. Bajáról jó erőben, frissen tért vissza és za-
vartalanul ellátta hivatalát. Az operáció napját 
még a mult hét elején kitűzték, de a főispán 
minden nap megjelent hivatalában, fogadta a 
feleket, változatlan ambícióval intézte hivata-
lának ügyeit, feldolgozta azt a restanciát, amely 
bajai betegsége alatt gyűlt össze. 

Vasárnap délután hat órakor ment be a köz-
kórházba, ahol az emeleten különszobát ren-
deztek be számára. Hétfőn reggel vették át \ mű-
tőterembe. ahol dr. Hedry Miklós főorvos tíz 
órakor kezdte meg a súlyos műtétet, miután 
narkotizálta a beteget A műtétnél dr. fíaloah 

István és dr. Hunyady János közkórházi or-
vosok asszisztáltak, jelen volt a műtőben dr. 
Kenessu Béla, a balassagyarmati közkórház 
igazgató-főorvosa, aki a mult év tavaszán haj-
ót t~ végre az életmentő műtétet, rajta kívül dr. 
Debre Péter igazgató-főorvos és dr. Kovács 
Kálmán, a közkórház belgyógyász főorvosa is a 
műtőben tartózkodott. 

Az operáció 11 óra 5 perckor fejeződött be 
és az orvosok megállapítása szerint nagysze-
rűen sikerült. Hedrv főorvos előbb kiiktatta a 
gyomorfekélyt, uj gyomorszájat nvitott és a 
gyomorfal minden baját megszüntette. A bra-
vúrosan végrehaitott műtét után Baranvi fő-
ispánt átvitték a szobájába, ahol a kora délutá-
ni órákban magához tért, néhánv szót váltott 
maid egészséges mély álomba merült. 

Az esti órákban báró Tunkl Tamás, aki ál-
landóan a beteg mellett tartózkodik — és aki-
nek felesége az elmúlt éjjel vakbélrohaniot ka-
pott és Hedry főorvos a kórházban sürgős mű-
tétet hajtott végre rajta —, a következőket mon-
dotta: 

— A beteg a körülményekhez képest nagysze-
rűen érzi magát. Amióta feleszmélt a narkózis-
ból, egészségesen alszik, csak szabályos időkö-
zökben költik fel az orvosok. Ilyenkor felismer 
mindenkit, beszélget és ami a legjobb jel, már 
érzi a műtét után fellépő fájdalmakat. 

A főispán állapota iránt állandóan érdeklőd-
nek a kórházban. A belügyminiszter és Sztra-
nyavszky Sándor, az egységes párt űgyveiotő-
elnöke telefonon érdeklődött. Sokan szemólve-
sen érdeklődtek a kórházban, a beteghez ter-
mészetesen senkit sem bocsájtanak be, de a 
portásfülkénél elhelyezett ivet már rengeteg 
átogató irta alá. 
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clsl elemi iskolás diáUolc sszáma 

Majd. néqyexer tanuló iratkozott be 13 szeqedi iskolába 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi községi elemi iskolákban most állították 
össze a kimutatást a tanulók létszámáról. Esze-
rint a belterületen lévő tizenhárom iskolában 
összesen 3915 tanuló iratkozott be. A mult tan-
évben a beiratkozottak száma 4224 volt, a csök-
kenés tehát 309. Az egyes iskolákban a beirat-
kozott tanulók száma a következő: 

Alsóvároson 773 belvárosban 677. a Csongrá-

50 éve a l e g j o b b szemüveget 
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OKULARÍUM KELLNER 
Kárász ucca 3. 

di-sugáruti iskolában 436, a mórai iskolában 
436, a Szentgyörgy-téren 366, a Szilléri-sugár-
uton 410, Újszegeden 215, a József főherceg te-
lepen 82, Aigner-telepen 123. Somogyi-telepen 
247, Kecskés-telepen 81, Klebelsberg-telepen 
75 tanuló iratkozott be az 1933—34-ik tanévre. 

A 3915 elemi iskolai tanulót összesen 96 osz-
tályba osz.ották szét, ugy, hogy egy-egy osz-
tályba átlagosan negyven tanuló jutott. A mi-
nisztériumi előirás negyvenkét tanulót engedé-
lyez egy osztályba. 

A községi iskolaszék most vizsgálja felül a 
tanköteles gyermekekről készült nyilvántartást 
és ennek alapián indul meg kihágási eljárás 
azon szülők ellen, akik a gyernieKüket elmu-
lasztották beíratni. Már most annyi megálla-
pnbitó, öogy az idén alig száz szülő ellen in-
dít" if kihágási eljárást tanügyi mulasztás 
miaü 

Imrédy pénzügyminiszter 
Genfbe utazott 

Budapest, szeptember 18- A Népszövetség 
pénzügyi bizottsága e héten foglalkozik Ma-
gyarország pénzügyi és gazdasagi helyzetével. 
Bésztvesz a bizottság ülésén I m r é d y Béla 
pénzügyminiszter is, aki hétfőn délben Genfbe 
utazott. Elutazása előtt kijelentette, hogy a 
bizottság elé valószínűleg szerdán, vagy csü-
törtökön kerül a magyar ügy és ekkor meg-
vitatják az összes magyar pénzügyi és hitel-
ügyi kérdéseket. Imrédy pénzügyminiszter 
5—6 napig tartózkodik Genfben. 

Felavatták 
az alsóvárosi kulturházat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap délelőtt avatták fel az alsóvárosi kul-
turházat. A mult év junius elsején kezdtek 
hozzá a kulturház felépítéséhez és rövidebb-
hosszabb megszakítások után vasárnapra tel-
jesen elkészült. Az építkezés 24 000 pengőbe 
került, a telekért az egyházközség 20000 pen-
gőt fizetett ki. 

A 420 személyt befogadó kulturházat szép 
ünnepség kereleben avatták fel. Az ünnepsé-
get az alsóvárosi templomban tartott szentmise 
vezette be. majd fél 11 órakor dr. G1 a t t f e i -
de r Gyula megyéspüspök felszentelte az u j 
épületet. A felszentelés alatt az egyesitett alsó-
városi, klebelsgergtelepi és kecskéstelepi ének-
karok énekeltek, majd a Szent Imre levente-
zenekar adott elő egyházi énekeket. A felszen-
telés után Glattfelder püspök mondott beszé-
det: 

— Mindenütt az Istent kell keresni. — Kezd-* 
ti? szavail. — Isten szolgálatára emelték ezt a 
hajlékot is. Meg lehet azt érteni mindenkinek, 
ha az anyaszentegyház templomot szentel, de 
méltán kérdheti valaki, miért szenteljük fel ezt 
a hajlékot, ahol majd ismereteket fognak ter-
jeszteni. ahol szórakoznak és szinielőadásokat 
is rendeznek maid, nemcsak Isten igéit hirde-
tik, Azért szenteljük fel ezt a házat, mert itt 
is Istent fogiák keresni. Meg fogják itt tanul-
ni az emberek, hogv Isten nélkül nem lehet tu-: 
dománvt szerezni. Isten nevében kell minden-': 
kinek élni, működni és szórakozni. Második 
istenházává kell lennie ennek a hajléknak, ahol 
Isten dicsőségét fogják szolgálni, ha más nyel-
ven és más formában is, mint a temnlomok-
ban. 

A beszéd után K o m a r e K Olga szavalt, 
maid dr S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter méltatta az ünnepség jelentőségét. Kimen-
tette Bárányi Tibor főispánt, aki gyengélkedé-
se miatt nem jelenhetett meg az avatáson. 

— Ha valaki nagy célt akar szolgálni, —> 
mondta a polgármester —, ezt megteheti ékes 
beszédekkel. Azonban meg kell hagvni, hogv 
ritka beszéd az, amelynek hatása a beszéd 
megértésével meg nem szűnik. A célt elérni 
csak intézménvek létesítésével lehet. Ez a kul-
turház megkövesiti az alsóvárosi nénnek azt a 
szándékát, hogy a műveltséget tovább akarja 
feileszteni. Ugv látiuk. hogv nemcsak téglaal-
kotmány ez a kulturház, hanem a kultura 
messze világító fáklvája itt Alsóvároson. 

K i s s Károlv tanfelügyelő. Klebelsberg Kuno 
szavaival kezdte beszédét: folvton cselekedni 
kell valamit, mert a tétlenség: halál. Alsóvá-
ros néne a kulturház énitésével megmutatta — 
ugvmond —, hogy cselekedni kiván. 

K o m a r e k Tmre mondotta el ezután a 
kulturház építésének előzményeit, maid élőké-
neket mutattak be a színpadon, végül vitéz 
V a r g a Antal, az alsóvárosi egyházközség el-
nökének záróbeszédé fejezte be az avatóünnep-
séget. Este a kulturház nagytermében társasva-
esora keretében ünnepelték a kulturház felava-
tását. 

Ma iátszik 
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