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igazgató úrhoz, az átküldött Lázár titkár úr-
hoz, az pedig Sztojka tanácsoshoz utasított. 
Sztojka tanácsos ur megállapította, hogy az 
ügyben mégis csak Hammer tanácsnok ur az 
illetéket. Futottam vissza a városi adóhivatal-
ba, de Hammer tanácsnok urat már nem talál-
tam, ott. Az idő közben eltelt 

a sok szaladgálással 

és mire hazaértem, már a ház előtt állt a strifí-
kocsi. 

— Hát most mit csináljak. Itt a lakás ki-
ürítve, bútor nélkül, ha ebédelni akarunk, szi-
ket, asAtalt kölcsön kell kérnünk... Azt 
mondta a végrehajtó, hogyha nem intézem el 
sürgősen a dolgot, 

egy-két nap múlva elárverezik a 
bútort. 

— Hogyan menteem meg, amikor nincs egyet-
len ven»5 sem a háznál. Képeket nem tudok 

eladni, mert senki sem vesz képet. Művésze-
temmel nagyon régen nem kerestem. Legutóbb 
már halért festettem. Néhány kiló halat, illet-
ve halra szóló utalványt kaptam az egyik sze-
gedi halászmestertől, mert lefestettem a bár-
káit. Halat is ajánlottam a végrehajtónak, 
bútor helyett, de azt sem fogadhatta e l . . . Azt 
mondta, hogy van a városnak éppen elég hala 
a Fehértóban. A pénzügyigazgatóságon azt 
mondták, hogyha lefizetem a hátralék felét. 
nyolcvan pengőt, megszabadulok az árveréstől. 
Csak azt szeretném tudni, hogy honnan ve-
gyek ennyi pénzt . . . 

Dinnyés Ferenc, a hadirokkant festőművész, | 
akinek nem egy vászna keltett országos vi-
szonylatban is megérdemelt feltűnést, aki sú-
lyos bordatöréssel került ki a világháború do-
berdói poklából, szomorúan áll az üres műte-
remben, amelynek faláról árván néznek rá a , 
festmények, Dinnyés Ferenc ragyogó szinei... ] 

. . . Talán el lehetne intézni ezt a szomorú 
ügyet máskép i s . . . m. I. 

Közigazgatási bizottsági ülés 
egyetlen felszólalás nélkül 

Pálty polgármester emlékezése Gömbös Gyula miniszterelnök 
haláláról 

(A Délma^yarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság csütörtökön délután tar-
totta dr. P á l f y József polgármester elnök-
letével októberi ülését. A napirend előtt a pol-
gármester megemlékezett 

Gömbös Gyula miniszterelnök el-
hunytáról. 

A többek között ezeket mondotta: 
— Az egész országot gyászba borította Göm 

bős Gyula miniszterelnök, Szeged város díszpol-
gárának miunkás élete teljében és nagy célkitű-
zései közben váratlanul bekövetkezett halála. Ha-
záját, faját rajongásig szerető, az ország javá-
ért önfeláldozóan dolgozó, nemes törekvésű, bölcs 
és előrelátó államférfiú volt Gömbös Gyula, aki 
fanatikus magyar lelkesedését, faji önbizalmát 

átvitte politikájába és beoltotta a nemzetbe. Pu-
ritán jelleme, lelkes hazafisága a magyar állam 
tekintélyének emelése, külföldi összeköttetések'é-
tesitése, nemzeti munkaprogram kialakítása, bölcs 
mérséklete mellett talán egyik legnagyobb állam-
férfiul érdeme, hogy fölrázta a nemzetet apatikus 
közönyéből, akaraterőt és önbizalmat öntött a 
már-már csügged« magyar társadalmi és köz-
életbe. 

— Gömbös Gyuláit közelebbi érzelmi szálak füz-
tí-k Szegedhe* az első nemzeti kormány és a nem-
zeti hadsereg megalakulásának idejéből — foly-
tatta a polgármester —, amikor hosszú időt tölt-
ve városunkban velünk számos, miniszterelnök-
sége idején is hiven ápolt barátságot létesített. 
Az együtt átélt történelmi idők feledhetetlen em-
lékén és az itt szerzett baráti összeköttetéseken 
kirül Szegedhez volt fűzve képviselősége és a vár 
rag diszpolgársága révén is. Rajta kivül ál ló okok-
ból, magasabb politikai szempontok kényszerítő 
hatás» alatt nem tarthatta meg Szeged mandátu-
mát és lemondásával sokáig sajgó sebet iitött a 
>zegediek szivén, amit önmaga is fájón érezett, 
azért minden alkalommal nyomatékosan hangsú-
lyozta, hogy Szegeit képviselőjének tekinti magát 

valóban éreztük is városunk iránt szeretettel-
jes jóindulatát. Gömbös Gyula miniszterelnök ál-
lamférfiul érdemeinek méltatása és a város kö-
zönsége részvétének kifejezése a törvényhatósági 
bizottság közgyűlése elé tartozik, azonban ugy 
•ondolom, hogy a jelenlevők érzelmét tolmácso-

!om, amikor azt indítványozom, hogy a nagy te-
metés után elsőnek gyűlésező az állam és közigaz-
gatást hivatalokat reprezentáló ez a tekintélyes 
bizottság Gömbös Gyula miniszterelnök ur el-
hunyta felett érzett fájdalmas részvétének adjon 
kifejezést. 

A polgármester bejelentését állva hallgatták 
végig a bizottság tagjai. 

A polgármester ezután a következőképen 
jelentette be 

nr. uj kormány 

megalakulását: 
-*• Gömbös Gyula miniszterelnök ur elhalálo-

zása folytén a kormányzó ur Darányi Kálmán 
földművelésügyi miniszter urat méltóztatott mi-
niszterelnökké kinevezni és a miniszterelnök ur 
előterjesztése szerint az uj kormányt megalakí-
tani. Amikor erről, a nemzet életére oly nagyje-
lentőségű legmagasabb kormányzói elhatározás-

ról jelentést tenni ezennel szerencsém van, beje-
lentem, hogy a város közönsége és hatósága ne-
vében D a r á n y i Kálmán miniszterelnök ur 
fínagy méltóságához, valamint R ő d e r Vilmos 
honvédelmi miniszter ur őnagyméltóságához, mint 
a kormánynak újonnan kinevezett tagjához, üd-
vözlő táviratot intéztem. 

A polgármesteri jelentést dr. P á v ó Ferenc 
tb. tanácsnok, az árvaszék jelentését H e g e -
d ű s Antal árvaszéki elnök terjesztette elő. 

Az egészségügyi -elöntést dr. S a j ó Lajos 
főorvos ismertette. A jelentés szerint szeptem-
berben , \ 

45 tifusz- és 44 vérhasmegbetegedés 

fordult elő a város területén. A múlt év szep-
temberében 104 tifusz és 139 vérhas fordult elő. 
Az idén szeptemberben 7000 embert oltottak 
be a tiszti orvosok a tifusz ellen. A főorvos ez-
után igy fejezte be jelentését: 

— Jelentésem a továbbiakban statisztikai 
adatokat tartalmaz, tisztelettel kérem, szíves-
kedjenek azok elolvasásától eltekinteni. 

A közigazgatási bizottság nem volt kíván-
csi a statisztikai adatokra, a jelentést tudo-
másul vette. 

A főkapitány jelentéséről lapunk más he-
lyén számolunk be. Dr. S z e p e s s y Aladár 
pénzügyigazgató jelentése szerint az esedékessé 
vált 

tényleges adóhátralék 

október 1-én 1.439.682 pengő volt, az egész 
évre kivetett adó 40.9 százaléka. A mult évben 
szeptember 30-ig 238.924 pengővel több adót 
fizettek be, mint az idén. 

Dr. M i h A 1 y f f y István ügyész jelentése 
után K i s s Károly tanfelügyelő, maid Z i 1 a-
h v K i s s Tibor gazdasági főfelügyelő terjesz-
tette elő jelentését 

a gazdasági helyzetről. 

— Az időjárás általában szeles volt. a csapa-
dék összesen 101 milliméter, az éjjelek hűvösek 
voltak, dér nem volt. általában a nappalok mele-
gek voltak, ami a szőlők érésére jó hatással volt 
— mondotta a gazdasági főfelügyelő. A rozs veté-
se szeptemberben nagyrészben befejezést nyert, 
a7. elvetett rozs a szeptember utolsó napjaiban 
beállott eső után szépen kikelt és jól bokrosodik, 
a buza vetése még nem kezdődött meg. Az őszi 
árpa vetése befejeződött, jól kelt és szépen fejlő-
dik. A kapásnövények közül a tengeri törése és 
betakarítása nagyrészben befejeződött, a tengeri-
termés a kedvező időjárásban igen jól sikerült, 
az átlagos termés holdankint 12 mázsa szemes 
tengerire tehető. A szárvágás és betakarítás fo-
lyamatban van. A burgonya felszedése és betaka-
rítása nagyrészben befejezést nyert, a gumók fej-
lettek, átlagos termés holdankint 40 mázsára te-
hető. A takarmányrépák szintén iól fejlődnek és ió 
kSzenes termést ¡(férnek. A taksrménvnóvénvek 
közül a lucerna őt kaszálást adott, aronbati a 
magtermés gyange. A sariuk kaszálása és bet«-
kaiitása a kedvező időjárásban megtörtént. .A le-
gelők állandóin zöldek voltak, ugy. hogy a legelő 
jószgg bő táplálékot nyert. Általában lehet mon-
dani, hogy a takarmánytermés iél sikerült, isry az 
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"A SZEEGDI METEOROLÓGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 14.9, a 
legalacsonyabb 1.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 766.5, este 767.7 mm. 
A levegő páratartalma reggel 86, dél-
ben 49 százalék. A szél iránya nyu-
gati, erőssége 1—2. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor. IDÖJÓSLAT: Enyhe idő, 

változó felhőzet, több helyen, kivált 

az északi megyékben eső. Mérsékelt 

nyugati, a nappali órákban már észak-

nyugati szél. 

álletok téli takarmányozása biztosítva van. 
Végül G e r g e l y József főállatorvos mutatta 

be jelentését, amely szerint lépfene az I. állat-
egészségügyi kerületben jelentkezett, a sertéspes-
tis járványossá vált Szatymazon. 

Megszűnt a lépfene az I. állategészségügyi ke-
rületben, a lórühösség Csengelén, a sertéspestis a 
feketeföldeken, a baromfikolera Atokházán. Szep-
tember végén fennállott a lórühösség Atokházán, 
a sertéspestis Újszegeden, Szatymazon, Csengelén. 
Röszkén és Atokházán. 

A hetivásárokra felhajtottak hat szarvasmar-
hát, 308 borjut, 1635 sertést és 48 juhot, amiből el-
kelt 297 borjú, 1079 sertés és 13 juh. Vásáron kívül 
eladtak 270 lovat, 4 bikát, 245 tehenet, 7 ökröt, 3 
tinót, 19 üszőt (tehát összesen 278 szarvasmarhát), 
397 bor jut, 2325 sertést, 230 juhot és 14 kecskét. 
Vasúton elszállítottak belföldre 4 lovat. 37 
szarvasmarhát, 15 borjut, külföldre 616 sertést és 
3233 baromfit, míg gépkocsin belföldre 199 sertést 
Közfogyasztásra levágtak 260 marhát, 442 borjut, 
47 lovat, 293 juhot, 1867 sertést. A husvizsgálat 
eredményéhez képest hatósági husszékben mér-
tek ki 3 szarvasmarha és 15 sertés húsát, elko-
bozták 2 marhí, 3 ló és 1 sertés húsát, míg a 
többi levágott állat husa szabadforgalomba ke-
rült. A gyepmesteri telepen felboncolták 5 ló és 
33 sertés hulláját, melyekből 13 esetben sertés-
pestist állapítottak meg. Kiirtottak 34 kóbor ku-
tyát. 

A közigazgatási bizottság ülése véget ert 
anélkül, hogy egyetlen felszólalás elhangzott 
volna. 

Bz állomási vendég-
szobában hirtelen meghalt 

egy vasuti miiszaki 
főtanácsos 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) Szer 
dán éjszaka tragikus haláleset történt a vasút-' 
állomás tiszti vendégszobájában. Szerdán Sze-
gedre érkezett az államvasuti igazgatóságtól 
Allodiatorisz Károly vasuti műszaki főtaná-
csos hivatalvizságálat megejtésére. Egész nap 
hivatalos teendőkkel volt elfoglalva, azután a 
vasuti vendéglőben megvacsorázott,, maid az 
állomási vendégszobában pihenésre tért, mert 
kora reggel folytatni akarta munkáját. Alig 
feküdt azonban le, hirtelen rosszullétet érzett. 
Erejét megfeszítve behivta a szolgálatban lévő 
takarítónőt, aki meglepetve konstatálta, hogv 
a magasrangu vendég rendkívül rossz állapot-
ban van, hörögve beszél. A műszaki főtanácsom 
elhaló hangon arra kérte a takarítónőt, hogv 
siessen orvosért, mert nagvon rosszul érzi ma-
gát, 

A takarítónő elszaladt ós nem telt bele sok 
idő, már vissza is tért az orvos kíséretében. 
Amikor beléptek a szobába, az orvos nvómban 
látta, hogy elkéstek. Allodiatorisz szürke arc-
cal feküdt az ágvon, halott volt. Az orvos in-
jekciókkal kísérletezett, de hiába, a főtanácso-
son segíteni már nem lehetett. Értesítették a 
rendőrséget, rendőri bizottság szállott ki a 
helyszínre, de a tisztiorvos is csak a beállott 
halált konstatálhatta. 

A rendőri bizottság intézkedésére a holttes-
tet beszállították a törvényszéki orvostani in-
tézetbe, ahol orvosrendőri boncolás utján fog-
ják meeállapitaní a halál okát. A tragikus 
végétért műszaki főtanácsos 54 esZ'endSs volt. 
Szegeden hivatalos körökben jól ismerték, 
gyakran járt kiküldetésben Szegeden ée előzé-
keny modorával eok barátot szerzett magának. 
Halála mélv megdöbbenést és részvétet keltett. 


