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A szigorlóorvos 
halálos nyomor-tragédiája 

(A Délmagyitrország munkatársitól) Tetmop 
déleiL&tt tragikus eset történt a C.i/.ellatcran-
Huszár Jóese! 31 esztendős. Mátyás-tér 6-
szám alatt lakó szigorlóorvos az uccán ösz-
s^eesett- A járókelők- aikik tanúi voltak az eset-* 
¡raek, hozzá rohantak» majd amikor látták- hogy 
eszméletlenül terül el a földön- értesítették a 
/mentőket, akik a szigorlóorvost beszállították 
a belgyógyászati klinikára- A klinikán ápoJns 
alá vették- azonban segiteni nem lehetett rajta, 
vasárnap reggel meghalt• A haláleset ügyében 
me«rinddt a vizsgalat-amely azt igyekszik meg-
állapítani. hogy mi lehetett a halál oka- A rend-
őrség elrendelte a holítest felboncolását-

Huszár József szigorlóorvos régebbi idő óta 
nehéz anyagi körülmények között élt Tanul-
mányait éppen ezért nem tudta időiében befe" 
lem»- Állandóan kmyérgondok kínozták, csa-
ládja volt. éveken keresztül egyebet sem tett-
mint állás után futkosott- Néhanapján kapott 
vallaimi csekély jövedelmet biztosító állást, de 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi költségvetés közgyűlési és pénzügyi bi-
zottsági tárgyalása során — mint emlékezetes 

'—, jelentékeny összeggel, tizezer pengővel 
emeiték fel a vigalmiadó bevételi előírását. 
Eleinte ugy volt, hogy ez a tizezer pengős 
többlet fedezetet talál a színház vigalmiadó--
jában, a belügyminiszter nyáron kiadott ren-
delkezése értelmében ugyanis a színházat nem 
mentesíthetné a város a vigalmiadó fizetésé-
nek kötelezettsége alól. Később mégis ugy ala-
kult a helyzet, hogy a szinház vigalmiadóját 
nem vették számításba, a közgyűlés kimondot-
ta, hogy a színházat is ugyanabban a kedvez-
ményben részesiti, mint amilyen kedvezményt 
élvez a vigalmiadó fizetése terén a Filharmo-
nikus Egyesület és a Harmónia hangverseny-
rendező iroda. A város hatósága mindkét ze-
nei intéwnény számára évi átalányban álla-
pította meg a vigalmi adó összegét; azt az el-
vi célt szolgálja, hogy vigalmiadó elengedés-
ben ne részesüljön senki és semmi. Az évi áta-
lány összegét tíz pengőben állapitották meg 
és ugyanennyit kell fizetnie vigalmiadó áta-
lány cimén a színháznak is. 

előbb-utóbb mindenből kicsöppent és kezdődött 
a hajsza előJrfil- Ezek a gondok tdjesett fel-
őrölték szervezetét- Különös iróniája a sorsr 
tiak- hogy éppen akkor érte a hirtelen halál, 
amikor biztosabb állásba juthatott volna- Egyik 
szegedi vállalathoz szeretett volna bekerülni és 
minden követ megmozgatott, hogy az állást, 
amely ugyan csekély, de, biztos fi *et jelentett 
volna, elnyerje. Barátai- ismerősei is igyekez-
tek az állás elnyeréséinél segítségére lenni-
Egyik protektora éppen halála előtt ment el a 
vállalathoz, ahol megígérték- hogy akceptálják 
a szigorlót és arra kérték a protektort. hogy 
küldje el Huszárt a vállalathoz a _ részletek 
megbeszélése végett- A protektor, aki mit sem 
tudott a szigarlóorvos betegségéről, örömmel 
sietett el a vállalat irodájából, hogy megvigye 
a jó hint- Nem telt bele félóra sem- amikor meg-
döbbent hangon telefonált vissza: Huszár Jó-
zsef nem foglalhatta el az állást mert egy fél-
órával azelőtt meghalt• 

A szinház ilyen módon történt mentesítése 
kissé megnehezítette a tizezer pengős többlet-
bevétel realizálását. Ez a magyarázata annak 
a figyelmeztetésszerü nyilatkozatnak is, ame-
lyet dr. P á l f y József polgármester tett hét-
főn a Délmagyarország munkatársa előtt. 

— Most, hogy megindul a téli szezon és 
egymást érik a különböző beléptidjas össze-
jövetelek, estélyek, délutánok, szükségesnek 
tartom figyelmeztetni az érdekelteket, hogy a 
város hatósága senkinek, semmiféle cimen 
nem engedheti el a vigalmiadót mindaddig, 
amíg a jelenlegi szabályrendelet érvényben 
van. Nem menthetek föl a vigalmi adó fizetése 
alól polgármesteri hatáskörömben senkit, nem 
adhat felmentést sem a közgyűlés, sem a bel-
ügyminiszter, éppen ezért teljesen felesleges 
munkát végez az, aki ilyenirányú kérelmekkel 
áll elő. Számoljanak a rendezőségek tehát az-
zal, hogy ha rendeznek valamit, az után vigal-
miadót kell fizetniök. Az adójővedelemre a 
költségvetés egyensúlya érdekében is nélkülöz-
hetetlen szüksége van a városnak, a szabály-
rendeletet pedig föltétlenül be kell tartania 
mindenkinek. 
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tó". Jelentős az az összeg, amelyet a csodaszer-
re fordítanak az emberek. Különösen a kör-
nyező városok és községek lakosai kőzött van 
erősen elterjedve a szer használata. 

Két „elvarázsolt" 
gyermek 

Anvg a c gányokat üldözték, 
addig a gyerekek a tanya mel-

lett játszadoztak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap délelőtt feljelentést tett a rendőrségen 
egy tanyai asszony, érdekes gyermeklopási 
ügyben. Elmondotta a feljelentő, hogy két 
gyermeke, az egyik 4, a másik 6 esztendős, a 
kora reggeli órákban eltűnt a tanya udvara 
ról és azóta bárhogy keresik őket, nem kerül-
nek el 5. Az asszony annak a gyanújának adott 
kifejezést, hogy a gyermekeket cigányok lop-
ták el. Ugyanis a gyerekek a tanyából többiz-
ben kiszaladtak az országútra, ott kergetőz-
tek sokáig. A kora reggeli órákban ott haladt 
el egy cigánykaraván, valószínű, hogy azok a 
két gyermeket felkapták és elmenekültek velük. 

A tanyaiak lovakra kaptak és utána ered-
tek a karavánnak, amelyet nemsokára el is ér-
tek. A cigányok tagadták, hogy látták volna, 
vagy pláne, hogy ellopták volna a gyerekeket. 
A tanyaiak átkutatták a kocsijaikat, de a 
gyerekeknek se hirük, se hamvuk nem volt. 
Az asszony feljelentésében azt állította, hogy 
a cigányok „elvarázsolták" a gyerekeket, 
azért nem találták meg náluk. 

A rendőrség megindította a nyomozást és 
rövidesen meg is találta a gyerekeket — egy 
kilóméterre szüleik tanyájától, azok békésen 
és teljesen megfeledkezve mindenről, játsza-
doztak, mialatt szüleik kétségbeesetten keres-
ték őket mindenfelé. 

25.000 közül 372 
Felülvizsgálták a Statisztikai Hivatalban 

I a szegedi mezőgazdasági statisztika 
kérdőivel! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Már-
cius közepétől októberig dolgoztak Szegeden a 
mezőgazdasági statisztikán. A többször félbe-
szakított munka során 25.000 szegedkörnyéki 
tanya adatait dolgozták fel és ugyanennyi 

| kérdőivet töltöttek ki az összeirók. A féléves 
, munka után számítottak arra, hogy a Köz-
| ponti Statisztikai Hivatal nem talál hibát a 
; nagy gonddal összeállított mezőgazdasági sta-
| tisztikában. Most leirat érkezett a Statisztikai 

Hivataltól, hogv a nagy anyagot felülvizsgál-
ták és a 25.000 kérdőív közül 372 ivet találtak 
hiányosnak. Ezeken a kérdőiveken nincs kü-
lön részletezve, hogy az egyes termények sze-
rint mekkora a szántóföldek területe. Á hiányl 
most pótolják és visszaküldik a hivatalhoz a 
kérdőiveket. 

A vontatottan készült mezőgazdasági statisz-
tikával a Statisztikai Hivatalnál Szeged elis-
merést keltett. Vannak ugyanis városok, ame-
lyek még most sem tudták teljesen elkészíte-
ni a statisztikát pedig a legutolsó terminus 
október elseje volt. Szeged az elsők közfitt 
teriesztette fel a kérdőíveket, pontosan végez-
ték el a munkát, mert a visszaküldött 372 
kérdőív az összes kérdőiveknek alig másfél-
százaléka. Több helven ellenben előfordult, 
hogy az összes felküldött kérdőivet ismét 
visszaküldte a Statisztikai Hivatal, mert hiá-
nyosan voltak azok kitöltve. 

Hmana kávéházban 
* hó 7-én. csütörtökön 
Boldizsár Kálmán 
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a vegyvízsgáíat eredményétől váriák 
a „geofizikai csodaszer 
ügyének tiszlázását 

fá 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogv az elmúlt héten 
Barát-ucca 5. szám alatti lakásán meghalt He-
g e d ű s Géza nyugalmazott vasutas. A tiszti 
orvosi vizsgálat úgynevezett geofizikai csoda-
szertől eredő sérüléseket talált a karján. Kide-
rült, hogv a hátgerincsorvadásban szenvedő 
Hegedűs Pesten járt és ott beszerzett a „geofi-
zikai csodaszerből" néhány üvegnyit és azzal 
beoltatta magát. Az oltást egy rukorkaárus vé-
gezte el szívességből ugy. hogv tűvel hétszer 
megkarcolta a karját és a karcolásokra fapál 
cikával rákent a csodaszerből. 

A rendőrség elrendelte a holttest felboncolú-
sát annak megállapítása végeit, hogy n halál 
és a csodaszer között vau-e összefüggés. A bon-
colás a törvényszéki orvostani intézetben meg-
történt. Dr. I n c z e Gyula tanársegéd, törvény -

széki orvosszakértő felboncolta a holttestet és 
megállapítása szerint a csodaszer használata és 
a halál között okozati összefüggés. — legalább 
is olyan, amelyet boncolás segítségével ki le-
helne mutatni — nincs. A halál oka Hegedűs 
súlyos és elhanyagolt betegsége volt. 

Az ügy aklái még korántsem zárultak le. Si-
került ugyanis Hegedűs Géza lakásán találni 
egy üveg ,.orvosságot" és ezt a rendőrség fel-
küldte a vegyvizsgáló intézetbe, ahol igyekez-
nek megállapítani a szer összetételét. Csak a 
vegyvizsgálat befejezése után döntenek az ügv 
további sorsáról. 

A beérkezett adatok szerint a szer használa-
ti Szegeden rendkívül elleriedt és még egvre 
téried. Prospektusokkal árasztották el a vá-
rost. amelyekből az derül ki. hogy „a csoda-
szer jóformán minden betegségre alkalmazha-

Pálfy polgármester: 
A város senkinek sem engedi el. 

a vigalmi adót 


