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_ vár elintézésre, tulajdonképen munkatársa 
sxeretnék lenni azoknak a céloknak az elérésé-
ben, hogy Szeged igazi európai város nívójára 
emelkedjék, 

— Nagyon sok a tennivaló. 

Nagyok a hiányok a közegészség, a köz-
tisztaság terén. Lehetetlen állapotban van-
nak az uccaburkolatok és kl kell terjesz-
teni a vízvezeték-hálózatot az egész vá-

rosra, csakúgy, mint a csatornázást. 

Erek a munkálatok azonban nem tűrnek halasz-
tást, mindent a legrövidebb idő ftlatt el kell vé-
gezni, még kölcsönfelvétel árán is. Halaszthatat-
nok ezek a munkálatok és ha kölcsönből fede-
zik, nemcsak a mai, hanem a jövő nemzedék 
is hozzájárul a befektetési költségekhez. 

— Szükségesnek tartom a város bevételeinek 
fokozását és azokat lehet is fokozni. A személyi 
kiadásoknál lényeges megtakarítás érhető el és 
életképes városi üzemgazdálkodás inaugurálása 
szükséges. Itt a villanyvilágításra, villamosvasutra, 
uj fürdők létesítésére gondolok, amelyek kitűnően 
jövedelmező bevételi források lehetnek. Pótadót 
nem szabad a városi szükségletek fedezésére ki-
vetni, mert egy olyan 150 ezer lakosú városnak, 
mint Szeged, amely 70 ezer katasztrális hold 
jéminőségü földdel is rendelkezik, Középeurópa 
egyik legszebb városának kell lenni, 

— Különösen fontosnak tartom, hogy a város 
mindent kövessen el az elmaradt földmivelésügy 
színvonalának emelésére. Az Alföld nagyon alkal-
mas nagy gyümölcstelepek létesítésére, hiszen a 
magyar gyümölcs a? egész világon hires. Nincs 
az a mennyiség, amit a külföld fel ne venne, 
valamint olyan termény, ami annyi aranyat ter-
melne a földből, mint éppen a gyümölcs. Sze-
ged városának jelentékeny homokterületei vannak, 
amelyeket gyümölcstelepek létesítésére nagysze-
rűen lehetne felhasználni. 

— Szeged hires parkjairól, de tényleg csak 
egy-két szép parkja van. Minden legkisebb teret 
be kell fásitani és a sok kopár uccát szegély-
fákkal kell beültetni. A sok sápadt képű városi 
gyerek részére egészséges levegőjű játszóterekről 
kell gondoskodni, mert a város hivatását köz-
egészségügyi szempontból csak akkor teljesiti hi-
ven, ha a jövő nemzedék egészségét méltatja első-
sorban figyelemre. 

Mindezeknek e célok elérésén fogoK munkál-
kodni a törvényhatósági bizottságban, mert ezek 
az óriási teendők a közeljövőben feltétlenül meg-
valósításra várnak. 

Szegedet ki kell emelni az elmaradott 
keretek közül és egy európai nagyváros 

nívójára kell fejleszteni. 

Kass János 
el akarja hárítani a nyilatkozást és azt mondja, 
mindent megtett, hogy ne kerüljön a virüisek 
közé. Azután igy beszél: 

— Szomorú most a helyzet Szegeden és mindent 
meg kell tenni, hogy minél előbb megváltozza-
nak ezek az állapotok. Nem politizált az édes-
atyám se és én a nyomdokain haladva, szintén 
nem fogok politizálni. Ez természetesen nem je-
lenti, hogy a tőrvényhatósági bkaottság ülésein 
ne vegyek részt. Mindenesetre dolgozni fogok azon, 
hogy Sseged színvonala emelkedjen, fellendüljön 
a forgalma, főleg az idegenforgalmára gondolok. 
Ez olyan probléma, amellyel végre most már 
a legkomolyabban kell foglalkozni. Egyszer talán 
elérünk már oda, hogy egyáltalában beszélhetünk 
Szeged idegenforgalmáról. 

Szeged város magyaros vendégszeretettel 
várja a nemzetközi gyorsirókongresszus tagjait 

. . r . r, V k l rt r y _ » 1 /1. nl'ímnlr PmonfpTtll 
(A Délmagyarország munkatársától) A 

vasárnapi szegedi nemzetközi gyorsirókong-
resszus, valamint az ugyanaznap megnyíló 
nemzetközi gyorsirókiállitás előkészületei be-
fejeződtek. Azt a 700 kötet könyvet, amelyet 
a drezdai gyorsírók küldtek Szegedre, szintén 
a kiállítás anyagához csatolták és átszállítot-
ták a kultúrpalotába. 

A nemzetközi kongresszust a kormányzó 
nevében ma nyitja meg gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter, az elnöki tisztet Puky Endre, 
a képviselőház alelnöke tölti be. A kongresszus 
tiszteletére délben Zsitvay Tibor, a képviselő-
ház elnöke ebédet ad a parlament kupolater-
mében. 

Az érdemleges tanácskozások tulajdonképen 
a szegedi kongresszusi napon kezdődnek, 
amelynek tárgysorozatán leginkább különböző 
gyorsíró szövetségek alakítását célzó indítvá-
nyok szerepelnek. A szegedi kongresszus tárgy-
sorozata egyébként kibővült, amennyiben fel-
vették a programba dr. Kállai Emil ügyvéd 
érdekesnek Ígérkező előadást »A gyorsírás 
kuUurjelenlőségé«-röl. 

A külföldi sajtó élénken kommentálja a 

Bódogh János emlékének, akinek szeptember 
5-én leplezik le a Szegedi Gyorsírók Egyesülete 
által emelt síremlékét Az emlékbeszédet _dr. 
Széli Gyula, a gyorsírók egyesületének elnöke 
mondja. Rajta kivül a leleplezésen, amelyen 
Bódogh János özvegye is megjelenik, a Szegedi 
Gyorsírók Egyesületét hivatalosan dr. Pap Ró-
bert alelnök cs dr. Katona Dávid ügyveze tő 

igazgató képviselik, de nagyon sokan utaznak 
Budapestre nem hivatalosan az egyesület tag-
jai közül. 

A kongresszusra egyébként még egy érde-
kes indítvány futott be: Hudoverdoglu görög 
delegátus azt javasolja a kongresszusnak, hogy 
létesítsenek egy állandó nemzetközi gyorsíró 
központot. 

A kongresszusra az eddig bejelentetteken kí-
vül érkezésüket jelezték az Egyesült Államok 
delegáltjai is. 

A szegedi kongresszus vasárnap délelőtt fél 
12-kor kezdődik a városháza dísztermében, 
ahol az üdvözlő beszédet Szeged város nevében 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester mondja 
el. Dr. Troeger Ernő, a gyorsirási ügyek kor-
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különbözO holland nyelven megjelenő lapok 
magyar nyelven üdvözlik a kongresszust. A 

agyonlőtte magát a miskolci 
ügyészségi elnök fia 

Mishoic, aug. 30. Miskolcon ma délelőtt 11 
órakor a városhéza épületében szivenlőtte 
magát Peniaei Manlur Lajos miskolci ügyész-
ségi elnök 21 éves Lajos nevü orvoslanhall 
galó fia, aki azonnal meghalt. A detektívek 
megállapították, hogy if|u Penigei Mantur 
Lajos már napok óta foglalkozóit az öngyil-
kosság gondolatával. A fiatalember szerelmi 
bérntában követte el feltét. 
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hollandi gyorsíró szövetség elnöke, Schoevers 
pénteken Budapestre érkezett és magával hozta 
a Het Instituut, valamint a Steno-Typ Dicent 
augusztusi számait, amelyekben a magyar üd-
vözlések megjelentek. 

A kongresszus kegyeletes aktussal áldoz 

A Szegedi Gyorsirók Egyesülete azzal a ké-
réssel fordul a Boldogasszony-sugárut, a № 
zella-, Dugonics-, Klauzál- és Széchenyi-tén 
házak tulajdonosaihoz, hogy a holnapi nagy 
nemzetközi gyorsíró ünnepségekre való tekin-
tettel házaikat lobogózzák fel. 

Az erdőmérnök alkoholmámorban 
szénélkill lelőtte legjobb barátiát 
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első felében történt Kevermesen, hogy Pál Jó-
zsef erdőmérnök mulatozás közben hirtelen rá-
lőtt barátjára, aki a lövés következtében sú-
lyos sérüléseket szenvedett. 

A kérdéses napon kedélyes összejövetelt ren-
dezett a kevermesi társaság. A mulatságon Pál 
József erdészmérnök is résztvett. Víg hangulat-
ban több felköszöntő hangzott el, majd asztal-
bontás után a fiatalság táncrakerekedett. Pál 
József erdészmérnök is résztvett a táncban, 
de arra is volt gondja, hogy az idősebb urak 
társaságát is felkeresse. A fiatal erdészmér-
nök a tánctól felhevülve a büffében egymás-
után több pohár bort ivott meg, majd likőrö-
ket és pezsgőt fogyasztott. Az alkohol azonban 
Pál Józsefnál tulhamar éreztette hatását, mert 
a fiatal mérnök, amikor kitámolygott a büffé-
ből kurjongatni, majd kellemetlenkedni kez-
dett. Minden ok nélkül belekötött egy odavaló 
földbirtokosba, majd amikor egyik régi ba-
barát ja csittitani próbálta, ingerülten rákiál-
tott régi barátjára: 

— Hagyjál engem békében, te sváb! 
Ezután szó nélkül hátraugrott egy lépést, 

előkapta revolverét és anélkül, hogy a revol-
vert ki tudták volna ütni kezéből, közvetlen 
közeiből rálőtt barátjára. 

A szerencsétlen ember a lövés után azon-
nal összeesett. A vendégek rárohantak a mér-
nökre és hosszas küzdelem után sikerült is 
lefogni a még mindig ágáló erdőmérnököt. 

3 A tragikus esetről azonnal értesítették a 
1 csendőrséget, majd kihívták a községi orvost, 
I aki első segélyben részesítette a szerencsétlen 

| embert. A községi orvos megállapította, hogy. 
• golyó átfúrta a gyomorfalat és a beleket e® 

hátul, a gerinc mellett jött ki. Életbenmaradás^ 
hoz az első orvosi vizsgálat után nem sok re 
ményt fűztek, de később állapota annyi"? 
javult, hogy teljes felgyógyulása ma már r 

vid idő kérdése a 

Pál Józsefet tettének elkövetése után 
csendőrök azonnal beszállították a szegeuj 
ügyészség fogházába. Kihallgatása alkalma^ 
teljes részegséggel védekezett, előadta, öog 
a szerencsétlen ember neki régi jó  b a r a i',t 
volt rá sohasem haragudott és igy nem vo 
oka arra, hogy lelőjje. Egyáltalán nem em-
lékszik, hogy mi történt közöttük. 

A nyomozás alkalmával a csendőrök kin^» 
gatták a tragikus eset szemtanúit, akik egj 
értelmüleg kijelentették, hogy Pál József o i 
nagymennyiségű szeszes italt ivott, hogy » 
teljes részegségben követte el. A tragikus ew* 
körülményeit megvizsgálták a szegedi törvén 
szék orvosszakértői is, akik megállapított^ 
hogy Pál József beszámíthatatlan áltopoW ] 

emelt fegyvert barátjára. Az eset alkaim» 
Pál clyan súlyos alkoholmámorban s K n7*T o t t 
hogy kijózanodása ulán egyáltalán nem m 
visszaemlékezni a történtekre. , vé-

A szegedi ügyészség ^ ^ f ^ b a d ' 
leménye után elrendelte Pál József ¿ W * 
lábra való helyezését, de ellene szándékos ^ 
berölés kísérletének büntette cimén 1íöswj* 
a vádirat. A törvényszék VzM-tanácsa ov-
első napjaira tűzte ki az érdekes b u n u g y ^ 
tárgyalását. A jogászvilágban nagy 
déssel néznek a bünpör kimenetek¡ele. 
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