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Gyógyíthatatlan betegsége miatt 

öngyilkosságot követeli el 
egy kórházi lisztviselő 

Gimnazista fiót elküldte az iskolába, teleségét eltávolította a 
lakásból és a fáskamrában felakasztotta magát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán reggel tragikus öngyilkosság történt a Po-
zsonyi Ignác-ucca 1. szám alatti házban. I t t 
lakik Lörinczy Gábor 49 éves kórházi tisztvi-
selő, aki a reggeli órákban öngyilkosságot kö-
vetett el és meghalt. 

Lőrinczy Gábor, mint városi tisztviselő, a 
kórházban teljesített szolgálatot. Háborús 
rokkant volt, aki féllábát vesztette el. Az 
utóbbi időben gyógyíthatatlan betegség lámadta 
meg és ez a tudat valósággal buskomorrá tette. 
Amint most utóbb kiderült, régóta foglalkozott 
az öngyilkosság gondolatával, anélkül, hogv 
hozzátartozói sejtettek volna a dologról vala-
mit. Szerdán reggel azuátn keresztülvitte ter-
vét. 

Második gimnazista fia elment az iskolába, 

feleségét, elküldötte hazulról valamilyen ürügy-

f yel, bogy egyedül maradhasson otthon. Ak-
or azután kiment a fáskamrába és ott egy 
rvhaszáritókötélre felakasztotta magát. Egy 

sereg búcsúlevelet hagyott hátra, levelet irt a 
családjának, a rendőrségnek is és mindegyik 
levelében gyógyíthatatlan betegségét jelölte 
meg inditó okának. 

Az öngyilkosságot 10 óra tájban hazatérő 
felesége fedezte fel, aki, miután nem találta 
férjét a lakásban, keresésére indult, a fáskam-
rában ráakadt. Már akkor halott volt, segíteni 
nem lehetett rajta. Rendőri bizottság szállott 
ki a helyszínre és a bizottság utasítására a 
holttestet bevitték a törvényszéki orvostani 
intézetbe. A tragikus öngyilkosság híre nagy 
részvétet keltett. 

68 százalékos lesz 
a jövő évi póftadó 

A pénzügyi bizottság befelezte a költségvetés tár-
gyalását - 50 ezer psngős emelés a forgalmiadó 
várható többletiöv kdeiménél — A város megkezdi 

a földbérhátralékok erélyesebb behajtását 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

pénzügyi bizottság szokatlanul gyorsan, két 
nap alatt végzett a város jövő évi költségveté-
sével. Hétfőn délután négy órakor kezdték meg 
a tárgyalást, kedden délután négy órakor foly-
tatták ós este hat órára már be is fejezték. 
Az első ülésnapon a költségvetés kiadási rova-
tával végeztek, a második napon a bevételekkel. 

A zárt ajtók mögöt lefolyt ülés végeredmé-
nyéről dr. Pálfy József polgármester a követ-
kezőket mondotta a Délmagyarország munka-
társának : 

— A pénzügyi bizottság tárgyalásainak 
eredményeképen a város jövő évi kiadásainak 
összegét 6,778.150 pengőben, a bevételek ösz-
ezegét 5,802.485 pengőben állapítottuk meg, a 
mutatkozó 975.665 pengős hiány fedezetéül 

pedig 

68 százalékos pótadót 

állapítottunk meg. A pótadó kulcsa ebben az 
évben 70 százalék volt. A bizottság most már 
minden egyes tétellel végzett ós elintézte az 
első ülésen függőben hagyott kérdéseket is. így 
a városháza tatarozásához szükséges négyezer 
pengőt felvette a kiadások közé, a tőketarto-
zások jelképes törlesztésére pedig tizenötezer 
pengőt irányzott elő. 

— A bizottsági tárgyalás eredményét na~ rn jónak tartom — mondotta a polgármes-
—, a pénzügyi bizottság hasznos munkát 

végzett, módosításait magamévá teszem és az 
igv módosított költségvetési javaslatot ter-
jesztem az októberi közgyűlés elé. A változta-
tásokat keresztülvezetjük a számvevőség költ-
ségtervezetén és az igv korrigált füzeteket 
küldjük szét a bizottsági tagoknak, hogv le-
gveni dejük alaposan áttanulmányozni a. költ-
ségvetést. 

A bevételi tételek 

közül a bizottság többet emelt, a legnagyobb 
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mértékben emelte a forgalmiadó többletjöve-
delméből várható államsegély összegét. Ezt az 
összeget a számvevőség 83 ezer pengőben álla-
pította meg. A pénzügyi bizottság ugy hatá-
rozott, hogy a tételt 133.000 pengőre emeli fel, 
miután ezen a cimen az idén is ennyit kapott 
a város. 

Hangsúlyozta a polgármester, hogy ez az 
ötvenezer pengős emelés reális, meglepetés csak 
akkor érhetné a várost, ha a miniszterközi bi-
zottság nem fogadná el, ami azonban nem való-
színű, mert a városnak ennyire van szüksége a 
költségvetési egvensuly biztosítása céljából. A 
pénzügyi bizottság megállapította azt Í6. hogy 
Debrecen jövő évi költségvetésében ugyanezen 
a cimen ennél jóval magasabb összeget, 160 
ezer pengőt irányzott elő. 

Elmondotta még a polgármester, hogv a köz-
gyűlésen, a költségvetés tárgyalásának meg-
kezdése előtt 

nagyobb expozét 

fog mondani és ebben kimutatja, hogy az ál-
lam. az utóbbi évek alatt mennyi uj terhet 
hántott át a városra és mennyivel csökkentette 
a különböző rendeletek és törvények folytán a 
városi jövedelmeket. A borfogyasztási adó le-
szállítása ós az államrendőrségí hozzájárulás 
együttesen több, mint hatvanezer pengőt vont 
el a város háztartásától, ha ez a tekintélyes 
összeg meglenne, akkor a városnak nem lenné-
nek költségvetési problémái. Igaz ugvan, hogy 
a város beállítja minden évben a költségvetés-
be az államrendőrségi hozzájárulás teljes össze-
gét, ezt azonban nem igen fizeti ki, de a bel-
ügyminiszter gondoskodott arról, hogy kapjon 
rá valamennyit. Legutóbb az történt, hogy 
amikor nyolcvanháromezer pengőt utalt ki 
Szeged számára a pénzügyminiszter forgalmiadé 
részesedés cimén, ebből 

ténylegesen csak 23.000 pengőt fi-
zettek ki. a többit visszatartották 
az államrendőrségi hozzájárulás tör-

lesztésére. 

Megkérdeztük a polgármestertől, hogv a 
pénzügyi bizottság nem szorgalmazta-e a 
nagyra növekedett föl db ér hátralékok behajtá-
sát 

Huzásfl 
holnapután!] 

Még vehet 

Osztály-
sorsjegyet] 
Pető Ernő 

főárusitónál. 

— Történtek ebben az ügyben is felszólalá-
sok — mondotta a polgármester —, a bizott-
ság tagjai egyértelműen követelték, hogv 

a város erélyesebben hajtsa a föld-
bérhátralékokat, 

mert azidei jó termés után indokolatlan a hát-
ralékok növekedése. Nagyon valÓ6zinü, hogv 
az általános földbérrevizió ígérete tartja visz-
sza a bérlőket, pedig felelős tényező általános 
földbérreviziót sohasem helyezett kilátásba. 
Erről különben beszélni sem lehet, hiszen a vá-
r9&i földek bérét a. próbaperek és a miniszteri 
vizsgálatok eredményeképen már normálisak 
és megfelelnek a gazdasági viszonyoknak. Igv 
csak ott lehet földbérrevizióról beszélni, abol 
kirívóan magas a bér. ilyen esetek csak na-
gyon szórványosan fordulnak elő a város ha-
tárában. Kiss Ferencnek tökéletesn igaza van 
abban a levélben, amit legutóbb hozzám inté-
zett. 

n német demars 
barátságos figyelmez-

tetés volt 
Páris, október 14. A német demars ügyét 

párisi politikai körökben a legnagyobb nyur 
galommal Ítélik meg. Általános a meggyőződés, 
hogy a demarsnak nem lesznek komolyabb kö-
vetkezményei. Parisban azt beszélik, hogv a 
német kormány eredetileg sokkal élesebb formá-
ban akart tiltakozni Thorez francia kommu-
nista képviselő vasárnapi strassburgi beszéde 
ellen, a berlini külügyminisztérium azonban ké-
sőbb arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
túlságosan éles demars a jelenlegi nemzetközi 
viszonyok között helytelen lépés lenne, amelv 
nemcsak Franciaországgal élezné ki a viszonyt, 
hanem Angliával is, tekintettel arra, hogy az 
angol kormány változatlanul ragaszkodik a 
locarnói hatalmak értekezletének megtartásá-
hoz. Ezért formális demars helyett mindössze 
„barátságos figyelmeztetés" történt. 

ROYUL EXCHÜNGE QSSURHNCE 
Angol b í z f o s l l ö társasig 

S z e g e d i f öOgynOksége : 
M a d á c h u c c a 8 . 

Igazgatóság: Bpest, V., József-

tér 5. — Alapítási év 1720. 

216 év a b i z t o s í t á s s z o l g á l a t á b a n . 

Őrizze meg e hirdetést és kér-
jen okvetlen tőlünk is ajánlatot. 

Most igen előnyfis dijakkal biztosítunk 

Dijegyezményen kívül. 

Tűz, értékkülönbözet! (avulás), 
szavatossági, autó, baleset, üveg, 
állat, hűtlen kezelés, postai ér-
ték, betörés i g • i i t o h , 


