
VI. IS. 

Szombaton kezdődik az Alföldi Bizottság 
szeqedi vándorqyülése 

(A Délrruigi/arország miinkttársiiiölj Az 

Alföldi Bizottság szegcdi vándorgyűlés-• szom-
baton megkezdődik, bár az ülést vasárnap 
tartják meg A vándorgyűlés résztvevőinek 
nagyré.szc szombaton érkezik Szegedre. A 
program szerint délben egy órakor társas-
ebéd lesz a II ágiban, ebéd előtt és ebéd ulán 
körséta a város látnivalói között. Négy óra-
kor aulábuszkirándiilds Alsótanyára. A lsóköz-
pontról a kisvasút viszi a vendégeket Város-
tanyáig, ahonnan 7 óra 50 perckor indulnak 
vi>sza a vendégek Szegedre. A kisvonat este 
9 órakor érkezik meg a Rudolf-térre, utána 
vacsora lesz az ujszegedi vigadóban. 

Szombaton délelőtt a pesti gyorssá' érkezik 
meg a Budapest felöl jövő vendégek nagv-
része, a csabaiak reggel félnyolckor és dél-
után negyed négykor érkeznek, a makóiak dél-
előtt i.cgycdiizenketiőkor és délután két óra-
kor. Lste tiz órakor érkeznek meg a szol-
nokiak a MFTR hajóján, velük jön gróf Kle-
belsberg Kunó, akit, mint a bizottság elnökét, 
a vándorgyűlés vezetőség ünnepélyesen fo-
gad a hajóállomáson. Klebelsberg este a me-
gyéspüspöknél vacsorázik, vasárnap részt vesz 
a vándorgyűlésen, délután félhatkor az alsó-
városi kulturház alapkőletételi ünnepélyén, 
este a főispán vendége lesz. Hétfőn Felsőta-
nyára megy, Szatymazwr ebéd lesz, este nyolc 
órakor pedig a polgármester ad vacsorát. Ked-

den Alsótanyára megy Klrbelshcrp, résztvesz 
a kó/ponli gazdakör társasebédjén, a városba 
<\s!o jön vissza és vacsorára bcsavári B:ick 
Bernál vendége lesz 

I-d<:i» a kővetkezők jelentették tv részvételü-
ket a vándorgyűlésen: Bud János, Fabinyi Ti-
hamér, viléz Kenyeres János, Frődi-Harach 
1 i'inmér, báró Urbán Gáspár, Zsóry Lajos, 
Simon János, Zeőke Antal, Szinyei Merse J^nő. 
Széchy Géza, Ten:nle Rezső Seycr Róbert. 
Bessenyey Zénó, Kálmán István. Péntek Pál. 
Krüger Aladár, Payr Hugó. Szilágyi Lajos. 
Nánásy Andor, Endrey Zsigmond Frnyei Ist-
ván és Bodó János képviselők; Jánossv Gyula 
csabai polgármester, Beliczay Géza felsőházi 
Ing, Beliczay Miklós földbirtokos. Róhncrl Jó-
zsof kormányfőianácsos, Meskó Béla malom-
igazgató, Lippich István ny. főispán, Almásy 
Sándor szolnoki főispán, Jeszenszky József 
főispáni titkár, dr. Kiss Frnő felsőházi tag. 
Gyulai Gaál Imre gyáros, Kuszka István ny. 
turkevei főispán, Fábry Zoltán rendőrfőta-
nácsos, Borbély György felsőházi tag, Pólya 
Tibor festőművész. Ereki István volt minisz-
ter, aki szintén réíztvesz a vándorgyűlésen, 
pénteken táviratilag értesítette a polgármes-
tert, hogy vele együtt Szegedre érkezik Grate 
Humphree amerikai írónő, aki az alföldi vi-
szonyokat tanulmányozza és most a szegedi 
tanyádat kívánja megtekinteni 

Visszavonják az államépitészeti hivatal 
megszüntetésérdi intézkedő miniszteri rendeletet 
(A Délmagyarorsztig munKiuarsátóí.) Jelentette a 

Délmagyarország, \ugy a kereskedelmi miniszter 
legutóbb kiadott rendelkezése alapján a szegedi 

ótto-mépitfszeti hivafa' egyelőre nem szűnik meg, 
P lelve nem költözik át Szentesre. A minú-zter ugy 
rendelkezett, hogy a hivaía! megszüntetésére vonat-
loozó rendeletének végrehajtását a további rendel-
kezésjg et kell halasztani. 

A kereskedelmi miniszter rendeletéből arra lehe-
tett következtetni, hogy az államépitészeti hivatal 
megmentése érdekében indított akció sikerrel járt, 
hogy a kormány visszavonja sérelmes rendefetét 
Ezt a feltevést most megerősíti az a telefonbeszél-

getés, amety Budapesten föíyt !e dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és a kereskedelmi miniszté-
rium kőzött A polgármester a városi blokk ülésén 
vett részt a parlament egyik üléstermében, amikor 
kihívták az ülésteremből azzal, hogy tefefonhoz ké-
rik. A polgármestert a kereskedelmi minisztérium 
kereste és közölte vele, hogy legutóbbi felterjesz-
tése alapján a kereskedelmi miniszter a legnagyobb 
valószínűség szerint Szegeden hflgyia az áKamépi-
teszeti hivatalt. A polgármester a felterjesztésben 
azt közölte, hogy a város a himtaC fenntartása 
esetén szívesen váltalja O dologi kiadásokat. 

9f I polgármesteri válasz homlokegyenest ellenkezik 
az én felfogásommal", — 

mondja a polgármester a csütörtöki közgyűlés tisztviselö-akció vitájáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az egész 

városban feltűnést keltett az a válasz, amelyet dr. 
órdögh Lajos tb. tanácsnok olvasott fei a távol-
levő dr. Somogyi Szilveszter polgármester nevében 
a csütörtöki közgyűlésen Pásztor József ismeretes 
interriet.'ációjára és általános megnyugvást keltett, 
hogy ezt a választ a közgyűlés nagy többsége nem 
vette tudomásul. Pásztor József interpellációja 
ugyanis azt is célozta, hogy ne csak egyes keres-
kedők részesüljenek abban az előnyben, hogy a 
városi főpénztár levonja az adós tisztviselők "fize-
téséből az e.-e 'ékes részle'eket, hanem minc'a -okra a 
kereskedőkre — tehát az eddigiekre is — téved-
jen ia ez az et.bánás, akiktől a városi tisztviselő 
hitelbe vásároi. Pénteken délelőtt azután érdekes 
fordulat történt az ügyben. Hazaérkezett ugyanis 
dr. Somogyi Szilveszter pofgármcster, aki három 
napot töltött Budapesten és ott résztvett a városi 
blokk tanácskozásain. A polgármester a lapok tudó-
sításaiból értesült a történtekről. Már a kora dél-
előtti órákban magához kérette dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettest és Ordógh Lajos tb. tanács-
nokot, a polgármesteri válasz közgyűlési előadó-
ját, akikkel hosszú Ideig tanácskozott szobájában. 
A tanácskozás után dr. Somoyyi Szilveszter a kö-
vetkezőket mondotta a Délrvflgyarország munka-
társának-. 

. — Az ujságközleményekbői* a legnagyobb raeg-
•epetésse' értesültem a csütörtöki közgyűlés esemé-
nyeiről. Meglepetésem a közgyűlésen felolvasott 
polgármesteri válasznak szólt, amelyei az f-n vála-
szomként terjesztettek a közgyűlés elé, de amelv 
bpojlofcczy^nest ellenkezik az én felfogásommal 

Őszintén bevallom, hogy nekem előzetesen nem volt 
tudomásom a városházán folytatott üzleti tevékeny-
ségekről, nem tudtam arrő<, hogy a városi alkat-
mazottak tüze'őaiyag szükségletén kívül egyéb s/ük-
ségleii cikkek beszerzésére is szervezet alakult, 
amefy a főpénztár segítségéve*- és az egyik Városi 
számliszt közrémii' ödésévei bonyolítja le akcióit. 
Ebből csak Pásztor József áltálán mindenben he-
lyeselt interpellációjából értesültem. Tökéletesen 
egyetértek ebben a kérdésben Pásztor József inter-
pellációjával, mert nagyon hsbtelennek tartom, 
azt, hogy egyes városi tisztviselők a városházán 
kereskedelmi ügyletekkel foglalkozzanak, nem tar-
tom megengedhetőnek az ilyen üzletrendszer kiépí-
tését. £n csupán ahoz járultam hozzá, hogy a város 
hatósága a tisztviselők tüzelőanyag beszerzéséhez 
nyújtson segélykeret, miután a tftrv-lőarva« beszer-
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zésének szükségessége csak egyszer merül fet egy 
esztendőben és miután a beszerzés formája ellen 
a legális kereskedelemnek nem íehet kifogása E2 « 
beszerzés ugyanis szabályszerű versenytárgyalás ut-
ján történik, az ajánlatok közű' "kiválogatjuk a 
legkedvezőbbeket és azoknak benynjtóit bízzuk meg 
a tüzelőanyag leszállításával. A tisztviselők egy-
összegben nem tudnák kifizetni a téli tüzelőanyag-
szükségíelük árát, azt tehát havi részietekben von-
juK le a fizetésűkből" és ezeket a részleteket juttat-
juk ei az érdekelt kereskedőknek Arról nem tud-
tam, hogy a tüzelőanyag beszerzési akciójának 
lebonyolításával me«>izőtt tisztviselő másfajta ügy. 
letekkel foglalkozik Erre tőlem soha felhatalmazást, 
vagy engedélyt nem kapott. Ezt az engedélyt akkor 
kapta meg, amikor betegségem miatt hosszabb 
ideig távol voltam hivatalomtól. Nem vallhatom 
magaménak tehát azt a választ, amelyet az' én 
nevemben olvastak fe'" a csütörtöki közgyűlésen 
arra *z interpellációra, amelynek szándékaival és 
céljaival tökéletesen egyet értek. Én elutazásom 
előtt ugy rendelkeztm,, hogy ez a felfogásom jus-
sora kifejezésre a válaszban és igy teljes joggal 
háborít fei az, hogy a felolvasott válasz értelmei 
homiokegye-if-si eüerskező a felfogásommal. 

A gyermekgyilkos apa 
az ügyészségi fogházban 

fk Dé'mágyarország munkatársától.) Jelentette a 
Délmagyarország, hogy szerdán este borzalmas 
gyilkosság történt Mezőkovácsházán. Zsótér János 
napszámos disznóölőkésseí megölte 20 hónapos kis-
leányát, Szakáll Erzsébetet, hogy ne kelljen érette 
havi 10 pengő tartásdíjat fizetni. A mezőkovács-
házai csendőrség a gyilkost letartóztatta és jelen-
tést tett a szegedi ügyészségnek, amely elrendelte 
a Us holttest íelboncolását. 

A battonyai járásbíróság tegnap lefolytatta a 
vizsgálatot, amelynek során kiderült, hogy az apa 
hetek óta készült kisleánya meggyilkolására. Már 
régebbi idő óla :este a jó alkalmat a bűncselekmény 
elkövetésére Amint a kisleány anyja vallomásában 
e'őadla, Zsótér János hetekkel" előbb megüzente, 
hogy .lemészárolja a gyereket.. Ettől az időtói 
kezdve őrizte a gyermekét. Szerdán este néhány 
pillanatra eltávozott gyermeke mellől és ez a 
rövid idő elegendő volt ahoz. hogy az elveto-
nnilt apa fenyegetéseit beváltsa 

Zsótér Jánost pénteken reggel beszállították a 
szegedi ügyészség fogházába. 


