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Súlyos megállapítások 
a népjóléti minisztériumban folyó 

vizsgálat során 
Egyes lőíiszívlselőkeí újból kihallgat a vizsgálóbizottság 

(Budapesti tudósítónk telefónjelentése.) 
A népjóléti minisztériumban folyó vizsgálat 
a hétfői napon, a kiszivárgott hirek szerint, 
súlyos megállapításokat eredményezett. A bi-
zottság a megállapításokat nyomban jegyző-
könyvbe vette és intézkedések történtek, hogy 
a megállapításokkal kapcsolatban egyes fő-
tisztviselőket ujabb kihallgatásra rendeljenek 
be. Többek között sürgősen beidézték dr. 
Hankó Elemér miniszteri tanácsost, az elnöki 

osztály volt főnőkét, de másokat is. 
A vizsgálatnak ez a része elsősorban arra 

vonatkozik, hogy Vass József halála után mi-
lyen összegeket fizettek ki az ő környezetében 
és hogyan történtek azok a különböző beszer-
zések, amelyeket kizárólag az elnöki osztály 
intézett. 

Politikai körökben nagy érdeklődéssel vár-
ják a vizsgálat során felmerült ujabb adatok-
kal kapcsolatos fejleményeket 

A közeliövőben 
megkezdik a Mars-tér feltöltését 

(A Délmagyarország munkatársától.') Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a napokban 
végre megérkezett az a keskenyvágányu ipar-
vasutanyag, amelyet a kereskedelmi miniszter 
engedett át a városnak a szükségmunkák ke-
retében elvégzendő töltési munkálatokhoz. A 
vágányokkal együtt harminc úgynevezett csille 
is érkezett és ezeket a vasút már "át is adta 
a városnak. A város hatósága eddig ugy tudta, 
hogy a kereskedelmi mini-zter díjtalanul bo-
csájtja a város rendelkezésére a vasutanva-
got, most azonban kiderült, hogy a vasút igen 
tekintélyes használati dijat kiván érte, még 
pedig minden csilléért naponta két pengőt, 
ami harminc csille után egy hónapra közel 
kétezer pengő nem várt megterhelést jelent. 
Mivel azonban szükség van rá, a város kénY-
telen volt a feltételt elfogadni. 

A vasutanyag megérkezése most aktuálissá 

tette a kérdést, hogy mikor kezdi meg végre 
a város a tervszerű töltési munkálatokat. Ér-
deklődésünkre Mihályffy László műszaki taná-
csos elmondotta, hogy a napokban megkezdik 
a Mars-tér feltöltéséhez szükséges vágányok 
lefektetését. A földet csilléken szállítják majd 
a tiszaparti földbányából a tiszapályaudvari 
villamosvasút vágányáig. Itt nagy vasúti ko-
csikba rakják át és ezekben szállítják tovább 
a Mars-térig. A villamos vonala a Kálváriá-
ul és a Kórház-ucca sarkáig készen van, ren-
des nyomtávú vágányokat fektetnek le ideig-
lenesen a Kórház-uccán keresztül egészen a 
Mars-térig és igy a földet a munka színhelyéig 
szállíthatják'. 

A vágányok lefektetése előreláthatólag két 
hétig tart és akkor azonnal megkezdik a töl-
tési munkálatokat. A Mars-tér feltöltését való-
színűleg őszre befejezik. 

Somogyi polgármester beszél 
Képviselőjeloliségéröl 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kö-
zeledő uj választások előszele máris érződik a 
szegedi közéletben. Különösen az egységei párt 
az, amely megkezdte a taktikázást és ez a lak-
tikázás az alkalmas második jelölt személyé-
nek kiválasztásában nyilatkozik meg legin-
kább. A szegedi egységes párt a legutóbbi 
választást súlyos vereségként könyvelte el, 
mert — mint ismeretes — a három mandá-
tum közül egyet tudott csak megszerezni, a 
másik kettőt az ellenzéki Rassay Károly és 
Peidl Gyula kapta meg. 

Legutóbb az az ötlet merült fel, hogy a leg-
közelebbi választáson a Klcbelsberg-lista má-
sodik jelöltje Somogyi Szilveszter legyen. A 
hir eleinte meglepetésként hatott, mert hi-
szen mindenki ismerte a polgármesternek azt 
a többször is kifejezett á l l ás^nt já t , hogy Sze-
ged polgármesteri székét súlyban, jelentőség-
ben egyaránt többre becsüli a kormánypárti 
képviselői mandátumánál. Most azonban, ugy 
látszik, a polgármester — ha nem is változ-
tatta még meg ezt a teljesen indokolt állás-
pontját —, de már érez hajlandóságot an-
nak megváltoztatására. Ezt bizonyítja v. a nyi 
latkozata is, amit a Délmagyarország munka-
társa előtt tett hétfőn délelőtt a jelöléséről 
szóló hírekkel kapcsolatban: 

— Nekem sohasem volt olyan ambícióm, 
hogy képviselő legyek — mondotta a polgár-
mester — és véleményem szerint ?.z kerül 
majd a kormánypárti lista második helyére, 
akit a kinyomozandó közhangulat alapján 
Klebelsberg kultuszminiszter és Aijner fő-
ispán ajánlatára az egységes párt vezetősége 
elfogad. 

Megkérdeztük még a polgármestertől; hogy 
elfogadná-e a jelöltséget. 

— Nevetséges lenne elfogadni, va^y vissza-

utasítani — válaszolta —, amivel az embert 
még meg se kínálták. 

Mást, többet ennél a rövid és diplomatikus, 
de azért világos válasznál, amely minden utat 
nyitva hagy minden eshetőségre, nem mon-
dott a polgármester. 

őszintén szólva mi nem hiszünk' abban, 
hogy a kultuszminiszter hozzájárulna a pol-
gármester képviselőjelöltségéhez. A kultusz-
miniszter felfogása szerint ugyanis nemcsak 
szegedi, hanem országos érdek, hogy Szeged 
polgármestere dr. Somogyi Szilveszter ma-
radjon. Már pedig ezt a diszes és felelősség-
teljes poziciót kellene feláldoznia az egysé-
gespárti mandátum kedvéért. A kultuszmi-
niszter többször kifejtette, hogy neki milyen 
nagy szüksége van Szegeden Somogyi Szil-
veszterre, mint aktiv polgármesterre, aki már 
alaposan ismeri céljait, törekvéseit és aki-
ben mindig megtalálta a legodaadóbb segítő-
társat. 

Kommunisták tüntetést rendez-
tek a bécsi jugoszláv követség 

előtt 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 

Bécsből jelentik: Hétfőn este a jugoszláv kö-
vetség előtt kommunista tüntetések voltak. 
Nagyobb tömeg gyűlt össze a követség épü-
lete előtt, abeugollák Sándor királyt, a mos-
tani rezsimet és annak vezetőit. Már-már a 
követség megosiromlására került a Sor, de a 
rendőrség idejekorán megérkezett és szétosz-
latta a tüntetőket. Ekkor azonban már a kö-
vetség ablakait beverték. Néhány tüntetőt a 
rendőrség őrizetbe vett 

elmtí nagy ágyúnkicai 
olyan lcacagást és mulatságot ren-
dezllnk, §ogy rengeni fognak a falak 

szerdától a Korzóban. 

Joffre a ravatalon 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 

Párisból jelentik: A francia főváros lakos-
sága szakadatlan menetben zarándokol Joffre 
marsallnak a katonai főiskolán felállított ra-
vatalához. Eddig több mint 100 ezer emberi 
számoltak össze, akik elvonultak a ravatal 
előtt. A marsall kitüntetéseit 19 vánkoson he-
lyezték el. Koszorú csak kettő van a rava-
talon, az egyik a kormányé, a másik a hadügy-
minisztériumé. 

Matróz-zendiilés 
egy angol tengeralattjáró hajón 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése 
Londonból jelentik: A plymouthi haditör 
vényszék ügyésze hétfőn megkezdte a vizsga 
latot a Lucia tengeralattjáró anyahajon tör 
tént zendülés miatt letartóztatott 36 matró/ 
ügyében. A zendülés oka az volt, hogy r 
matrózok karácsonyi szabadságát két nap 
pal rövidebb időben állapították meg, mint r 
tengeri flotta matrózainak szabadságidejét. A 
zendülés miatt kérdéses, kifuthat-e a tenger-
alattjáró flotta a csütörtökön tervbevett gya-
korlatra. 

Ufabb botrány 
az Ousíric-bank ügyében 

Páris, január 5. A parlamenti vizsgálóbizott-
ság ma délutáni ülésén Marin, a bizottság el 
nöke közölte a bizottság tagjaival, hogy a 
kormány nem hajlandó a bizottság rendelke-
zésére bocsátani az Oustric-bank érdekköréb< 
tartozó vállalatok könyvelését. A bizottság tag 
jai élénken tiltakoztak a kormány eljárása 
ellen és kijelentették, hogy a bizottság mun-
kája ilyen körülmények között csaknem lehe-
tetlenné válik. Szóba került az is, hogy a bi-
zottság tagjai egyérlelmüleg benyújtják lemon-
dásukat. 

Pokolgép a milánó—belgrádi 
gyorsvonaton 

Belgrád, január 5. Az elmúlt éjszaka 23 
óra 20 perckor a milánó—zágráb—belgrádi 
gyorsvonat egyik fülkéjében, közvetlenül a vo-
natnak a zágrábi pályaudvarra való befutása 
előtt robbanás történt. A kocsiszakaszban a 
robbanáskor Rimaj zágrábi vállalati igazgató 
tartózkodott, aki balcombján szenvedett sérü-
lést. A pokolgép az egyik ülés i'á volt elrejtve. 


