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A hétfői napon javult 
báró Tunkl Tamás állapota 

A szombati véres piszíolypárbaj után 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

rosi közkórház elsőemeleti 3-as számú külön-
szobájának ajtaján fehér cédula függ: „Láto-
gatás tilos." Csak az orvosok, az ápolónők nyit-
ják ki ezt az a jtót, amelyet azután gyorsan be-
húznak maguk mögött. Itt fekszik szombat óta 
a sulyosap sebesült báró dr. T u n k l Tamás 
főispáni titkár, a szombati véres pisztolypárbaj 
súlyos sebesültje. Nincs olyan perc, hogy ne ér-
kelődne valaki telefonon, vagv személyesen ál-
lapota iránt, nincs olyan negyedóra, hogy egy-
két virágcsokrot ne hoznának^ 

X báró állapota hétfőn örvendete-
sen javult. 

Ma már mindenki megkönnyebbülten moso-
lyog, csak akkor komorodnak el az arcok, ha 
a krízisre gondolnak. A háró még nem esett át 
a krízisen, de a válságos órák elé is bizalom-
mal tekintenek az orvosok, biznak a báró erős 
szervezetében. Erre enged következtetni a báró 
jelenlegi állapota. A hétfőn reggel kiadott 

orvosi jelentés 

szerint a beteg hőmérséklete 36.7, pulzusa 84, 
légzés 23. Az éjszakát nyugodtan átaludta. 

A hétfő esti orvosi jelentés szerint a hőmér-
séklet 37.7, pulzus 82, légzés 20, 

• közérzet ió, a beteg állapota ki-
elégítő. 

A tilost jelentő fehér cédula a betegszoba aj-
tóján nem szól a közvetlen hozzátartozóknak 
és azoknak, akik messziről jönnek látogatóba. 
Vasárnap meglátogatta a bárót sógora. E r d é -
1 y i földbirtokos és régi jóbarátja. S o m o -
g y i Béla országvülési kénviselő, aki Gömbös 
Gyula miniszterelnök jókívánságait is tolmá-
csolta. 

Hétfőn délelőtt az ápolók egy beteg hölgyet 
vezettek fel a földszinti betegszobából az eme-
letre. 

Nagvbeteg felesébe látogatta meg 
a bárót. 

Jelentettük, hogy a báró feleségének, aki he-
tek óta betegen fokszik a kórházban, szom-
baton nem mondták el a történteket. Vártak a 
hírrel addig, amikor egvben azt is tudtára ad-
hatják. hogy a báró tul van a veszélyen. Ez 
az idő hétfőn délelőtt következett be. A báró 
felesége nyugodtan fogadta a hirt. csak annyit 
iegyzett meg. hogy megérzett valamit a dolog-
hói . . . Ezután kijelentette, hogv okvetlenül, 
minél előbb találkozni akar férjével. Két ápoló 
fogta karon és vezette fel a férje betegszobá-
jába. A látogatás csak rövid ideig tartott, mert 
mindkettőjüknek nyugalomra van szükségük. 

Az egész nap folyamán a kórházban tartóz-
kodott B á r á n y i Tibor főispán akit a báró 
szerencsétlensége nagyon megindított. Csak 
rövid időre hagyta el időnként a kórházat, az-
után sietett vissza, hogv az ujabbi hÍrekről 
értesüljön. Örömmel hallotta, hogv a báró ál-
lapota javulóban van és ha komplikációk nem 
lépnek fel, egészségesen hagyhatja el a beteg-
szobát. 

Amíg a kórházban a báró életéért folvik a 
harc. azalatt künn is a párbai foglalkoztat 
mindenkit — elsősorban a hatóságokat, 

A rendőrség 
már szombaton délután érintkezésbe lépett a 
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üzlet és iierelevn 
i legpazarabb vígjáték WLASTA BURlAN, a 
„Feldmarschn1" cimü fl m felülmúlhatatlan fősze-

rpnlfiiével; ezt mesrelözi 
Willy Frltsch és Brigitta Helm 

grandiózus alakításával a 

Kémszolnálat. 
Előadások 5 és 9 órakor 

kórházzal és érdeklődött a báró állapotáról. A 
kórház azt a jelentést küldte be, hogy a báró 
állapota súlyos és életveszélyes. A rendőrség 
az esetről jelentést tett az ügyészségen, amely 
intézkedett, hogy haladéktalanul indul jon meg 
a vizsgálat. Elsosorban a bárót akarta kihall-
gatni 

a vizsgálóbíró, 

tekintettel arra, hogy állapota súlyos és igy 
fontos, hogy a bűnügyre vonatkozólag már 
most vallomást tegyen. Vasárnap délelőtt a 
vizsgálóbiróságtól megjelent a kórházban dr. 
V é k e s Bertalan törvényszéki jegyző a kihall-
gatás foganatosítása végett. Ez azonban nem 
sikerült. A báró eszméletén volt ugyan, fogadta 
is a vizsgálóbíró helyettesét, de 

vallomást tenni nem tudott 

— Nagyon gyenge vagyok, nem tudok most 
összefüggően gondolkozni és vallomást tenni... 
— mondotta. 

Hétfőn délelőtt ismét megkísérelték kihall-
gatni, de ekkor sem volt még abban az álla-
potban, hogy vallomást tehetett volna. 

Dr. Lázár Ferenc járásbirót 

sem hallgatták még ki, az ő kihallgatása nem 
sürgős. 

A párbaj és annak cselekménye élénken fog-

Olvassa és csodálkozzon! 
Horganyzott veder 
Horganyzott mosófazék 

rb 5. 1. fa 5 dír fazéklábas s. kék 
1 drb 7 1. fazéklábas s. kék 
1 drb 6 1. lábas vil. kék 
1 drb 2 1. lábas barna 
1 drb 2 1. fazék barna 
2 drb háromnegyed II. lábas barna 
1 drb zománcozott veder, barna 
1 drb paradicsom passzirozó 
1 drb tök- és uborkagyalu 

stb. stb. 
Befőzéshez üvegeket lesjobb minőségben, 
olcsóbb árban. — LAMPART PETROFIX 
róleum gázfőző képviselet. 
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lalkoztatja a közvéleményt, de az igazságügyi 
köröket is. Rövidesen érdekes fejleményekei 
várnak. Befejezett ténynek tartják, hogy dr. 
Lázár Szegedről való "elhelyezését fogja kérni 
az igazságügymimsztertől. 

Az éjszakai órákban 

báró Tunkl Tamás állapota nem változott, lá-
za 37.7, a kórház közlése szerint közérzete ki-
elégitő. Éjfélkor nyugodtan alszik. 

Éjfél után egy órakor H e d r v főorvos is-
mét megvizsgálta és a helyzetet kielégítőnek ta-
lálta. Hitározott javulás látszik báró Tunkl 
Tamás állapotában. 

ElkészUlt a város 
1935. évi költségvetésének tervezete 

Közel egymillió pengő a költségvetés hiánya — 63 százalék 
lesz a pótadó 

(A Délmagyarország munkatársától.) Másfél 
hónapi munka után a számvevőség összeállította 
a város 1935. évi köttésgvetéstervezetét. amely 
igen érdekesen alakul. A kclteégelőiirányza't mér-
lege saarint a jövő esztendőí>en a 

kiaáás 6,699.956 pengő, 
bevétel 5,798.027 pengő, 

a hiány 901.929 pengőt tesz la, amelyet a szám-
vevőség 63 százaikos községi pótadóból kivdn 
fedezni. Az idén a pótadó kulcsa 68 százalék, ör-
vendetes jelenség, hogy 1935-re a számvevő-
ség a pótadót öt százaléikkai alacsonyabban. 63 
százaikéban állapítja meg. A kereseti adó kul-
csa az 1935. évi költségelőirányzatban: 5 szá-
zalék. 

Megállapítható a tervezet adataiból, hogy az 
idei költségvetéssel szemben 1935-ben a bevéte-
lek 365.122 pengővel, a kiadások 530.804 pengő-
vel, mig a költségvetés hiánya az előző évivel 
szemben 165.682 oengővel estek. Az 1935. évben 

a személyi kiadások végösszege a 
nyugdijasokkal együtt 2,784.005 

pengőt tesz ki. 

A személyi ilietmmyek részletezése a következő: 
fizetés «,862.804 pengő 88 fillér 
mellékületmény 147.441 pengő 14 fillér 
képviseleti pótlék 9.300 pengő — fillér 
hadipótléik 15.595 pengő 20 fillér 
családi í- >tlék 133.650 pengő 48 fillér 
lakáspénz 567.151 pengő 74 fillér 
igazgatóé pótlék 2.040 pengő — fillér 

utiátailámy 45.977 pengő 60 fillér. 
Seultéty Sándor főszámvevő a költségelő-

iiányzat tervezetét hétfőn nyújtotta be dr. Tóth 
Béla polgármesterit elyetteshez, a következő je-
lentés ki^rotében: 

— Az 1935. évi költségvetést ugy állítottam 
össze — mondja a jelentés —, hogy abban csak 
a valódi bevételek és kiadások szei^elneK .17 
átfutó tételeket abból kihagytam, igy a ^ ¡ t -
ségvetés mérlge csakis tényleges bevételekkél 
és kiadásokkal számol. 

W 
Az 1934. évi költségvetés jóváhagyására ér-

kezett belügy miniszteri leiratban ? mellékiillet-
ményiek összege az 1934. évre 201.000 pengőbon 
volit megállapítva. Ez a tétel az 1935. évi költ-
ségvetésben 156.741 pengővel szierepel, vagyis 

kevesebb 45.000 pengővel. 

Végeredményben a mel'lékilletmények ősszegét 
a költségvetés tárgyalása során a jövő évtől 
kezdve a törvényhatósági bizottságnak újból 
kell szabályoznia. Annyit ír ̂ állapíthatok,, hogy 
a miniszteri leiratnak megfelelően a pótilletmény 
végösszege az 1,559.110 pengős állami adóalap 
10 százalékának felel meg. 

— Az 1932. évben, amikor a városi alkalma-
zottak illetményeiket még érintetlenül élvezték, 
az összilletmény 3,705.413 pengőt tett ki, ezzel 
szemben az 1935. évre előirányzott összes já-
randóság 2,784.005 pengő, vagyis a városi al-
kalmazottak illetményeinél a megtakarítás 
921.408 pengő. 

— A kiadások 

előirányzásánál a legmagycbb takarékosságot 
tartottam szem előtt, bár a takarékosság már a 
legvégső határig ki van tolva, mivel az az ál-
talaim előirányzott összegek keretében a kiadá-
sokkal csak a legszükségesebbek fedezhetők. 

— A bevételek közül az ingatlan vagyonátru-
házási illeték tételénél 28.126 pengővel, a- száza-
lékos kereseti adónál 16.870 pengővel, a borfo-
gyasztási adónál 18.637 pengővel, a forgalmiad'") 
részesedésnél 8000 pengővel, a házbéreknél 
32.353 pengővel, az erdei termények bevételi té-
telét 26.527 pengővel a törzsvagyonalap kamat-
jövedelmét 24.514 pengővel kellett az előző évi 
előirányzattal szemben snérséV. ni. 

— A mult évi költségvetés tárgyalásából ki-
folyólag utasítást kaptam, hogy számoljak 

a hldvámbcvététc: eltörlésével. 

állapit ja meg a jelentés. Ennek a tételnek a 
kihagyása a költségvetésre 55.000 pengő terhet 
ie-lent. mivel ugyanakkor a saemélyii kiadások 


