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Dr. Gaál Endre, Szeged 
volt kulturszenátora 

hétfőn reggel meghalt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

délelőtt egynegyed 12 óraikor megszólalt a 
városháza harangja. Az emberek egy pillanatra 
tanácstalanul néztek fel a városháza tornyára éú 
találgatták: ki halt meg? Néhány perccel ké-
sőbb már elterjedt a hir, hogy dr- Gaál Endrét 
siratja a városháza öreg harangja. 

Gaál Endre tanácsnok halálhíre a városban 
nagy részvétet keltett- Két héttel ezelőtt mé* 
korát megcáfoló frissességgel sétált a belvárosi 
uccákon és Újszegeden, ahová úgyszólván na-
ponkint kijárt az utóbbi időben. Szeptember 

utolsó hetében kezdett el komolyan beteges-
kedni- A Kigyó-ucca 2. szám alatti lakásából eb-
ben az időben kiköltözKödött, mert a helyisé-
geket tatarozták- A Polgár-ucca 24. szám alatt 
lakott ideiglenesen. Szeotembe' utolsó napjai-
ban ágynak dőlt és többé fel sem kelt- Asztmája 
volt, mely régebb idő óta kínozta, de csak Kit 
héttel ezelőtt súlyosbodott a betegsége. Az 
utolsó napokban különösen sukat szenvedett 

és kezelőorvosa: dr- Beretzk Péter figyelmez-
tette hozzátartozóit, hogy legyenek elkészülve 
a katasztrófára. mert Gaál Endre szive nagyon 
gyenge. 

Szombaton többször fulladási rohamok gyö-
törték a beteget. Vasárnap délután Gaál Endre 
elvesztette eszméletét és megkezdődött az agó-
nia. Teljes tizenkét órán át ta-tott a borzasztó 
haláltusa és hétfőn reggel fél 6 órakor dr. Gaál 
Endre meghalt-

A halálnak híre csak jóval később, tizenegy 
óra után futott el a városházára. Az elhunyt 
tanácsnok veje: dr- Kovács Gyula hadbíró-
alezredes jelent meg dr. Páltv lózsef polgár-
mesternél, akivel közölte a szomo'u hirt- K 
polgármester intézkedésére azonnal megkondult 
2 városháza harangja és a taní:s tagjai a te-
metés előkészítése ügyébei megbeszélésre jöt-
t?k össze a polgármesteri hivatalban. 

Kovács alezredes közölte a város hatóságá-
val, hogy a hozzátartozók a temetés időpontját 
szerdán délután 4 órában állapították meg. a. 
polgármester azonban azt kérte, hogy a dél-
előtti órákban tegyen a temetés, mert a város 
hatósága és bizonyára a törvényhatóság tagjai 
is, testületileg kívánnak azon résztvenni. vi-
szont szerdán délután közgyűlést tartanak. A 
temetés időpontja ezek szerint még bizonyta-
lan, lehet, hofcy a család hozzáiárul a polgár-
mester kéréséhez, de az is lehet, hogy a teme-
tés idejére felfüggesztik a közgyűlést. A teme-
tés végleges időpontját kedden délelőtt állapít-
ják meg- . „ „ „ , , . , . ., 

Tragikus véletlen, hogy Gaal Endrét 74-ik 
születésnapján érte utói a halál. Gaál Endre 
1860 október 8-án született és hétfőn töltötte 
volna be 74-ik életévét. 

Budapesten végezte el az egyetemet es 1877-
ben került a városhoz. Kállay Albert volt akkor 
a főispán és helyettes osztáiyjegyzőnek helyet-
tesitette be a 27 esztendős fiatal jogászt, akit 
egy évvel később meg is választott a közgyű-
lés erre az állásra-

1893-ban ügyvédi vizsgát tett, de azért to-
vábbra is a város szolgálatában maradt. 1895-
ben anyakönyvvezetőnek választották meg, 
majd 1899-ben lett tanácsnok-

29 esztendeig működött a városnál, mint ta-
nácsnok két évtizeden keresztül a kulturügyosz-
tály élén és megérte ebben a minőségben Sze-
ged régi vágyának teljesülését is: egyetem ke-
rült Szegedre. A szegedi egyetemért indított 
mozgalomnak egyik leglelkesebb harcosa volt 
és 1909-ben résztvett abban a szegedi deputá-
cióban is, amely I -Ferenc József királytól kér-
te, hogy Szegedre helyezzék a harmadik egye-
temet. 

1928 juIius l-ig volt aktiv szolgálatban- Negy-
venegy évi szolgálat után ment a jól megérde-
melt nyugdíjba, amelyet azonban nem tudott so-
káig élvezni. 

Igen kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja dr-
Gaál Endrét. Köztük a leánya, aki dr. Kovács 
Gyula alezredes-hadbírónak a felesége és egyet-
len unokája: Kovács Éva- Azonkívül sógorai. 
Kouff Róbert tábornokék és dr. Kiss Ferenc nv-
mii>iszteri tanácsosék. 
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Kedden és szerdán. Az idény leg-szebb filmje a 

B é c s i b á l 
Előadások 5, 7, 9. 
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Kapható részletre is ¿s díjtalanul bemutatja 

Markovics sSf 
T i s z a L a j o s k ö r ú t 44. 

Klein és Társa Makói O R I O N 
r á d i ó k 

Részlekre is kaphaté 
és díjtalan ni bemutatja 

Kelemen Márton 
Ke'emen ucca 11. 
F ő p o s t á v a l s zemben . 

Hétfőn kisorsolták 
a szegedi parlament választott 

tagjainak a felét 
A kisorsolt városatyák névsora — A tizedik kerületben nem 

sorsolt az igazoló választmány, mert a tagok lemondtak 

(A Delmagyarország munkatársától) Az iga-
zoló választmány hétfőn délben a városháza bi-
zottsági termében ülést tartott Bárányi Tibor 
főispán elnökletével. Az ülés iránt a törvény-
hatósági bizotttsági tagok körében érthetően 
nagy volt az érdeklődés, mert ezen sorsolták 
ki a választott tagok felét. Az elnöklő főispán 
bejelentette, hogy a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően tartják meg a sorsolást- Minden ke-
rületben külön-külön sorsoltak és egy óra alatt 
az igazoló választmány ki is sorsolta mind a 
25 kerületet-

A kisorsoltak névsora 

A sorsolás eredményeként a következő tör-
vényhatósági bizottsági tagok estek ki: 

Az első kerületben kisorsolták: Wolf Miksát 
és dr. Ujj Józsefet. Bentmaradt dr. Dettre Já-
nos és dr- Pap Róbert-

A második kerületben kiesett: dr. Kelemen 
László. Bentmaradt: Karácsonyi Guídó-

A harmadik kerületben: Kecskés István és 
Tápay Jenő- Bernt,maradt Ottovay Károly és 
Valihora István. 

A negyedik kerületben: vitéz Bakonyi Imre, 
bentmaradt Bakó László. 

Az ötödik kerületben: Pásztor József és dr. 
Tóth László, bentmaradt Kiss Géza, Taussig 
Ármin. 

A hatodik keriv.etben: Cziegler Arnold, bent-
maradt dr- Török Béla. 

A hetedik kerületben: dr- Berecz János és dr. 
Tiirr Aladár bentmaradt vitéz Csetneky Lajos 
és dr- Kogutowitz Károlv. 

A nyolcadik kerületben: Iritz Béla és Szűcs 
Imre, bentmaradt dr. Szepessy Imréné és Ka-
kuszi József. 

A kilencedik kerületben: Valenytiny Ágoston, 
bentimardt Lájer Dezső-

A tizedik kerületben nem tartottak sorsolást, 
mivel 

dr. Debre Péter és Gönczy Ká-
roly, valamint a póttag Ménessy 

Lajos vasárnap lemondottak meg. 
bizatásukról, 

Az igazoló választmány ebben a kerületben nem-
sorsolt, mert a választmány többségének meg-
ítélése szerint a törvénynek az az Intenciója, 
hogy egyes kerületekben a törvényhatósági bi-
zottsági tagok fele kilépjen, a lemondások kö-
vetkeztében teljesült, Bentmaradtak ebben a 
kerületben: Forgács István és ífj- Török Fe-
renc. 

A tizenegyedik kerületben kiesett: Kiss Bálint, 
bentmaradt Olejnyik József-

A tizenkettedik kerületben: vitéz dr. Gárgyán 
Imre és Körmendy Mátyás- Bentmaradt dr. 
Hunyadi-Vass Gergely és Balogh Péter-

A tizenharmadik kerületben: Takács Béla, 
bentmaradt Ablaka György-

A tizennegyedik kerületber: Petrik Antii, 
bentmaradt, Homola Rezső. 

A tizenötödik kerületben: Dobóczky Sz;lves7-
ter és dr- Tóth Imre, bentmaradt Madarász Já-
nos és Denk János. 

A tizenhatodik kerületben: Kispéter Lőrinc, 
bentmaradt Koszó József. 

A tizenhetedik kerületben: Szabó Imre cs 
Szél József, bentmaradt dr. Veress Gábor és 
Hódy Ferenc.' 

A tizennyolcadik kerületben: vitéz Horváth 
István, Masa Miklós és Papp József, bentma-
radt ífj- Ábrahám Imre, Guczi lózsef és Tanács 
Sándor. 

A tizenkilencedik kerületben: Szélpál Benő, 
bentmaradt Fodor István. 

A huszadik kerületben: Császár Rudolf, bent-
maradt Ábrahám Ferenc-

A huszonegyedik kerületben Pdlfy Ferenc, 
bantmaradt Balogh Tibor. 

A huszonkettedik kerületben: Hegedűs Bxie 
János, bentmaradt Tanács Vendel-

A huszonharmadik kerületben: Csdnyi Sán-
dor. bentmaradt Wagrrr Adolf. 

A huszonnegyedik kerületben: Kovács Ferenc^ 
benfcmaradt dr. Fajka Lajos-

A huszonötödik kerületben kiesett: Papp JÜh 
nos. hmtoiaxadt Németh Józsefe, 


