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flz üreg tábornok halála
Hadfv Imre, a limanovai hős — aki előre
megírta gyászjelentéséi — 83 éves korában Kiszomboron meghalt
(A Délmagyarország munkatársától.)
Vaeárnap este Kiszomborban, a Rónay-birtokon
meghalt nyolcvanhárom esztendős korában vitéz livnói Hadfy Imre valóságos belső titkos
tanácsos, gyalogsági tábornok.
Neve a világháborúban nőtt legendás nagyságura Már
nem volt fiatalember, amikor a háború kitört,
kitűnő katonai erényei révén egyik
ismert
vezére lett az oroszországi harcoknak. Hadfy
tábornok a világháború alatt a kassai 39-ik
honvédhadosztálynak volt parancsnoka, majd
több hadtest élére került. A z emlékezetes limnnovai csata csőztes hadvezére volt és tevékeny résztvevője a gorlicei áttöréstől
BrestLitowsk elestéig tartó offenzívának. A tiszti
arany vitézségi éremtől és a Lipótrendtől
kezdve csaknem valamennyi kitüntetés birtokosa volt, akiről katonái körében valóságos legendák keletkeztek.
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Általános tiltakozással tárgyalta
a kisgyűlés
a harmadik zálogház engedélyezését
A kereskede'm; minisztertől az engedély visszavonását kérik

A kisgyűlés elhatározta a városi strand felépítését

Szeged, T i s z a Lajos-körut T8.

A Szegedi Meteorología i Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.3, a legalacsonyabb 5.0 C. A barométer
adata nullfokra és tengerszintre
redukálva
reggel 764.5, este 761.1 mm. A levegő páratartalma reggel 82, délben 45 százalék. A szél
iránya déli, erőssége 4—6.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Idöjóslat: Változó felhőzet, néhány
helyen reggeli ködképződés, több helyen
eső. esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.
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A háború után vejének, zombori Rónay Ti(A Délmagyarország munkatársától.)
A törbornak kiszombori birtokára vonult vtsíza és
vényhatósági kisgyűlés laátfőn délután tartotta
intézte a gazdaság ügyeit. Teljesen visszavomeg márciusi ülését, amelyen elsőizben elnönult életet élt, de a birtokon sem tagadta meg
költ dr. vitéz Imecs György főispán. Napirend
izzig-vérig katona mivoltát, ott is ugy
járt,
előtt dr. vitéz Shvoy Kálmán szólalt fel. Kijekelt, intézkedett, mintha a harctéren lenne, ö
volt rangban és korban a legidősebb tábornok a volt monarchiában.
Bár a legteljesebb szellemi és testi frissességben dolgozott, már tavaly megírta sajátke6 drb pálinkás pohár
zilleg gyászjelentését, amelyet családja
most
3 drb talpas likőr kehely
—.98
betüszerint kinyomatott. A gyászjelentésben a
1 drb likőr palack
—.88
szokásos bevezetés után felsorolja összes ci6 drb boros pohár
—.98
meit, kitüntetéseit, csupán a dátumok
helyét
6 drb prés. vizes pohár
—.98
hagyta kipontozva... A család kegyeletből sem- ! 6 drb üvegtányér mély, vagy lapos
—.98
mit 6em javított az öreg tábornok kéziratán
1 drb üveg tál, mély vagy lapos
—.98
és régies helyesírással szedette ki a nyomdá1 drb fayenc szószos csésze alj
—.28
ban az érdekes gyászjelentést.
6 drb fayenc mokka csésze vagy aljjal — . 7 8
Négy nappal ezelőtt betegedett meg, köny1 drb fayenc pecsenyés tál
—.98
nyü hülést szerzett, influenza lépett fel, de
1 drb fayenc tósztás tál
—.98
betegségének nem tulajdonított nagyobb jelen1 drb fayenc főzelékes tál
—.98
tőséget. Vasárnap este állapota válságosra
1 drb fayenc leveses tál fedővel
1.98
fordult, éjfél előtt egy órával
kiszenvedett.
1 drb 6 személyes fay. tésztás készlet sziHalála mély részvétet keltett. Kedden délután
nes modern mintákkal
1.98
négy órakor temetik nagy pompával a kiszom6 személyes bel- és külföldi porcellán ebédlőbori temetőben lévő családi sírboltba.
készletek 75 féle mintában, már 36 pengőtől
A temetésre Makóról, a vármegyeházáról autókaphatók.
busz indul délután fél 4 órakor. Az utazáshoz déli
Zománcedény,
háztartási
és konyhafelszerelési
12 óráig lehet jelentkezni a vármegyeházán Machatárgyakban is a legolcsóbb árak.
lek irodaigazgatónál. A kiszombori temetésen népes küldöttséggel képviselteti magát Csanád vármegye és Makó, a fegyveres erő s a társadalmi
egyesületek egész sora.
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lentette, hogy Imecs főispán személye igen
gyorsan rokonszenvessé vált a város közönsége
előtt. A szegedi kormánypárt nevében fölajánlja a főispánnak lelkes támogatását.
Shvoy Kálmán ezután
a tanyai lakosság szociális nyomorára
hivta fel a kisgyűlés figyelmét. Elmondotta,
hogy egyes tanyarészeken példátlan nyomor
uralkodik, sokan heteken keresztül mást, * em
esznek, mint vizbe f ő t t répát. Feltétlenül segíteni kell rajtuk sürgős inségmunkával, ami
néhányezer pengővel megoldható. Kétirányú
segítséget kér. A főispán eszközöljön
ki segélyt számukra a belügyminisztertől,
a polgármester pedig április elseje után rendeljen el
Csengelén és Atokházán szükségmunkát.
Megdöbbenéssel értesült arról, hogy a tanyai iskolásgyerekeknek adott tejért a szülőket megdolgoztatják.
A z t méltánytalannak tartja és
kéri a polgármestert, hogy rendelje el ennek a
megszüntetését.
Dr. Pálfy József polgármester bejelentette,
hogy a város hatósága ismeri a csengelei ós az
átokházai viszonyokat és a maga
hatáskörében már utasította is a népjóléti ügyosztályt
az inségmunkák megindítására Különben most

is folyik ott valami inségmunka. T u d arról,
hogy a tejuzsonnákért dolgoznak a szülők, de
ez ellen senkinek sincs kifogása. Ha értesülne
arról, hogy ezt a szülők méltánytalannak tartják, készséggel beszünteti a tejmunkát. A főispán kieszközölt tizezer pengő államsegélyt a
tanyai tejakció kiszélesítésére é6 1500 kiló
ingyen cukrot, amelynek kiosztása rövidesen
megkezdődik.
Imecs főispán szólalt fel ezután. Kezdettől
fogva programjába vette a tanyai problén ák
felkarolását.. A polgármester
társaságában
még ezen a héten kilátogat a szegényebb 1 anyarészekbe és maga győződik meg a helyzetről,
, : i i t 4 tejakció közkeresni f o g j a a aegitój
egészségügyi célokért indult, itt iwtw kell ragaszkodni az ellenszolgáltatáshoz.
A belügyminisztertől ujabb segélyt
nem igen kaphat Szeged,
mert a kiutalt 10.000 pengőt abból az összegből utalta ki a belügyminiszter, amely az ineégsujtotta vidékek felsegélyezésére gyűlt ösz8ze. í g y az ujabb akció nem igen biztathat eredménnyel.
Dr. Kertész Béla szintén napirend előtt szólalt fel. Budapesten és több vidéki városban
már megindult a tavaszi építkezés, csak Szegeden uralkodik ezen a téren általános tespedés. A polgármester legutóbb eljárt a rendkívüli ideiglenes házadómentesség ügyében. Kérte a polgármestert, hogy tájékoztassa tárgyalásairól a kisgyölést.
A polgármester elmondotta, hogy a pénzügyminisztériumban éppen az üres lakások nagy
számára való hivatkozással akartak kitérni a
város kívánsága elől.
— Felvilágosításaim után megígérték, hogy
a város egye6 uccáira 20 évi házadómentességet
adnak majd Szegedre. E z t a rendelkezést rövid
időn belül megkapjuk. Nem zárkóztam el a z
elől sem, hogy a város a pótadó elengedésével fokozza az építkezési hajlandóságot, de a
pénzügyminiszter ehhez nem járult hozzá financiális okok miatt. A z építkezés hia'nyának
Szegeden más okai is vannak. Egyik főoka, hogy
itt lényegesen drágább az építési anyag, mint
Budapesten, ahol a lakbérek is magasabbak,
igaz viszont, hogy a munkabérek drágábbak.
A z írógépek karbantartását kiadták.
A közvágóhidi hűtőberendezés kibővité«évr>l
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