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Kinka bácsi, 
a bukszusbokor lakója 
megfagyott a Stefánián 

(.4 Délmagyarország munkatársától.) Á Stefá-

nia-sétányon lévő várrom egyik ablakmélyedésé-

ben megfagyva, holtan találták Kinka Antal 63 

esztendős szeged: napszámost, egyik érdekes 

alakját a városnak. 

Kinka bácsit jóformán mindenki ismerte a 

városban. Hosszú éveken keresztül a Széchenyi. 

tér egyik bukszysbokra alatt aludt, félen, nyáron, 

csőben, hóban. Nem volt nála edzettebb ember 

messze földön. Naay havazások idején lapáttal 

vágott utat „lakásáig", aztán lefeküdt a hóra és 

aludt reggelig, mint a bunda. Sohasem volt még 

rsak náthás sem. Valamikor a háború alatt; az 

orosz pusrtaságban tanulta meg a hideg forté-

lyait . . . Jól kitanulta, mert még csak az orra 

sem léét piros a nagy hidegtől. I la mégis nagyon 

fázott, legfeljebb a villamosváróterembc feküdt 

be és ott töltötte az éjszakát. Sokan akartak' rajta 

seg'teni, de nem lehetett, mert az öreg megrög. 

zött szabadalvó volt. Az utóbbi hetekben mind-

össze annyi engedményt tóit, hogy behúzódott a 

vár ablakmélyedésébe és olt szalma között töl-

tötte az éjszakákat. » 

Most pedig megfagyva találták kedvenc tar-

tózkodási helyén. Valószínű, hogy Kinka bácsi 

este többet ivott a kelleténél és ez okozta a tra-

gédiáját. Kigurult a szalma közül és a szibériai 

hidegben megfagyott. Kinka Antal hajdanában ez-

redkürtös volt, büszkén emlegette ismerősei előtt, 

hogy a háború első hónapjaiban az ő kürtszavára 

rohantak a honvédek rohamra . . . Most már 

Kinka bácsi is egykori bajtársai közöl! van, akik 

bizonyára már várták Kinkát, a kürtőst . . . 

Nyugalomba vonul 
Bánhidy Zoltán 

ffiszámvevöbelyettes 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bán-

h i d y Zoltán főszámvevohelyettes hétfőn dél-
előtt megjelent dr. P á l f y József polgármes • 
ter elölt és bejelentve, hogy kitelt teljes szol-
gálati ideje, nyugalomba szeretne vonulni. 
Átnyújtotta a polgármesternek nyugdíjazási 
kérvényét. A polgármester megígérte, hogy a 
kérvényt a januári közgyűlés elé terjeszti és 
a főszámvevőhelyettes* kérelmére addig is, 
amig a közgyűlés határoz ügyében, szabadsá-
got engedélyezett Bánhidy Zoltánnak. 

Bánhidy főszámvcvőhelyettesscl a város 
egyik régi, kipróbált tisztviselője távozik az 
aktív szolgálatból, aki egyik képzeli, agilis 
tagja volt a városi számvevőségnek. A polgár-
mester nyugalomba vonulásával kapcsolatban 
a következőket mondotta: 

— Bánhidy főszámvevöhelyetlcsnnk kitelt a 
szolgálati ideje." A hadiéveket is beleszámítva, 
negyvenegy évig szolgálta a várost és igy tel-
jes fizetéssel vonulhat nyugalomba. Távozását 
csak őszinte sajnálattal vehetjük tudomásul, 
mert egyike volt a város legmegbízhatóbb, 
legszorgalmasabb tisztviselőinek, elsőrendű 
munkaerő, aki mindenütt kifogástalanul meg • 
állta a helvét. Nagyszerűen végezte el külön-
leges megbízatásait is, igy igen hasznos szol-
gálatokat tetf a városnak a liázikezelcs idején, 
mint a színház számvevője és ugvanilven 
megbízatásában a szabadtéri játékoknál. Mun-
kásságáról. szolgálatáról csak a legteljesebb el-
ismeréssel beszélhetek. 

Szcniőclós 
Könyvújdonságok 
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Hirtelen halál 
a gőzfürdőben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

délután három óra tájban tragikus haláleset tör-

tént a városi gőzfürdő előcsarnokában. Egy isme-

retlen ötven esztendő körüli férfi igyekezett a 

fürdőbe, amikor hirtelen megtántorodott és vé-
gigzuhant az előcsarnok padlóján. A fürdő sze-

mélyzete kihívta hozzá a mentőkéi, de azok se-

gíteni nem tudlak rajta, mert akkor már rég ha-

lolt volt. A helyszínre kiszálló t rendőri bizottság 

megállapította, hogy a hirtelenül elhunyt férfi 

Takács Ferenc 52 esztendős nyugalmazott vasú i 

altiszt, aki Csongradi.sugárut 42. szám alatt la-

kik. Ebédután azzal távozol! el hazulról, hogy a 

gőzfürdőbe megy. Ugylátszik hirtelen rosszul 

leit és nyomban meghalt. A hirtelen orvosi vizs-

galat nem tudte megállapítani a halál okát, le-

hetséges, hogy szívszélhűdés ölte meg, de az sincs 

kizárva, hogy más okozta a halálát. A rendőri 

bizottság intézkedésére Takács Ferenc holttestet 

beszállították a törvényszéki orvostani intéze'be, 

ahol felboncolják a halál okának pontos megál-

lapítása végett. 

— o O 

Sósavval 
megmérgezte magát 

(A Délmagyarország munkatársd'ól.) Vasárnap 
délelőtt tragikus öngyilkossági kísérlet történt a 
Széchcnji.tér 5. szám alatti ház egyik lakásában, 
l ' t szolgált hosszabb idő óta Sebő Julianna 22 
esztendős háztartási alkalmazott. A leány az 
utóbbi időben szomorúan járt-kelt és végezte 
házimunkáját, senki sem gondolt azonban arra, 
hogy öngyilkossági (ervekkel foglalkozik. Vasár-
nap ismeretlen helyről sósavat szerzett cs a ma-
róhatásu folyadékot megitta. Amikor rátaláltak, 
eszméletlen vol!. A kihívott mentők beszállították 
a közkórfcázba. Állapota súlyos, a sósav alapos 
roncsolást vitt véghez szervezetében, összemarta 
száját, torkát és belső részeit. Kihallgani ezideig 
nem lehetett, búcsúlevelet sem hagyott maga után 
és igy nem tudják, hogy mi késztette a végzetes 

! lépésre. Valószínű, hogy szerelmi bánata miatt 
i akart meghalni, legalább is valami ilyesfélét em. 

legete.t az utóbbi napokban ismerősei előtt. A 
rendörséií o nyomozást meeinditotta. 
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Szegedi lerakat: 

Dudásnál, Tisza Calos körút 19. 

Ara 4 Pengő. Kérte: todrászúlól. 

Újévi üdvözlések 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az uj 

esztendő alkalmából a szegedi ügyvédek meleg 
ünneplésben részesítenék a kamara vezetőit, 
elsősorban dr. S z é l i Gyula elnököt és dr. 
P a p Róbert alelnököt. Szombaton délelőtt 

az ügyvédek 
testülete először dr. T ó t h Imrénél, az uj al-
elnöknél jelent meg újévi üdvözlésre. Az üd-
vözlő beszédet dr. B a r t a Dezső mondotta, 
inajd dr. Tóth Imre válaszolt az elhangzott 
szavakra. Az ügyv udek ezután dr P a p Ró-
bert lakására vonultak, ahol dr. T ó t h Imre 
üdvözölte dr. Pap Róbertet, a kamara regi al-
elnökét. Ezután dr. S z é l i Gyula elnököt ke-
resték fel az ügyvédek, ahol dr. P a p Róbert 
mondott nagyhatású beszédet. Az összes újévi 
üdvözlőbeszedek és az elhangzott válaszok az 
ügyvédi rendtartással voltak kapcsolatosak. 
Az ügyvédi rendtartás anyagi rendelkezései 
ugyanis január elsejével léptek éleibe. A szó-
nokok az ezzel kapcsolatos feladatokról be-
széltek-

Dr. Széli Gyulát köszöntötték az újév nlknl-
mával az ügyvédjelöltek is és arra kérték, 
hasson oda, liogv a jelölteket a numerus c'au-
sus révén ne zárják ki az ügyvédi karból. Dr-
Széli Gyula válaszában kijelentette, hogy a 
jelöltek kérelmét méltányosnak találja, a sze-
gedi kamara a jelöltek mellé áll. 

A Polgári Szabadság Párt 
újévkor dr. P a p Róbert elnöknél jelent meg és 
melégen köszöntöt!;. Dr. B o d n á r Gcza mon-
dotta az üdvözlő beszédet, vázolta a mult esz-
tendf politikai eseményeit a párt szempontjá-
ból. Megállapította, hogy a párt megtette a kö-
telességét. A most következő évben azonban 
nehezebb feladatok várnak a pártra, mint pél-
dául a választójogi javaslat vitájában Rassay 
Károly támogatása és előkészületek az uj vá-
lasztásra. 

Dr. P a p Róbert válaszában szintén foglal-
kozott az uj esztendőben a pártra váró fel ión-
tokkal és annak a reménvének adott kifeje-
zést, hogy amikor elérkezik a sorompóbaá'Iás 
ide:e, a párt a régi fegyverzetben és szellemben 
veszi fel a harcot. 

Hagyományos keretek között ünnepelte az 
újévet 

a szegedi iparosság. 
Az ipartestület gvüléstermében ülésre ült ösr-
sze az elnökség és elöljáróság, melynek nevé-
ben T a k á c s Béla alelnök köszöntötte Rai-
ne r Ferenc elnököt. Beszédében kifejezést 
adott az iparosság bizalmának, majd felsora-
koztatta azokat a kívánságokat, melyoknak 
megvalósulását várja az iparosság az uj év-
ben. 

R a i n c r Ferenc meghatottan köszönte meg 
az üdvözlést. Tőle — ugvmond — ne várjanak 
programbeszédet. Mint a tettek embere, vall'a, 
hogv minden intézmény vezetőié annyit ér, 
amennyit használni tud a reá bízott testület-
nek. A köz javára akar dolgozni, fejleszteni é» 
kiterjeszteni kirónia a szenedi iparosság in-
tézménveit: a békét. meeérP'st szolgálja és ns 
erőket építésre, alkotásokra fogia lekötni. RM-
ner Ferencet beszéde után melegen ünnepel-
ték az iparosság küldöttei. 


