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UJ nevek, ul kombinációk 
a szegedi főispánság körUI 

Szombaton megtörténik az uf főispán kinevezése ? 
ajánlotta mint olyant, akinek minden kvali-
tása megvan a főispáni állás betöltésére. 

Szerdán és csütörtökön 

(A Délmaqijarország munkatársától.) A 
szegedi főispáni állás betöltése sokkal inkább 
az érdeklődés előterébe került, mint bármikor, 
azóta, amióta dr. Aigner Károly lemondott. 
Az általános érdeklődésnek nks «wrészt 
az, hogy 

folyton a|abb kombinációk 

kerülnek forgalomba. Anélkül, liogy a régiek 
mind hitelüket vesztették volna, másrészt az, 
hogy ezeknek a kombinációknak a legnagyobb 
része tagadhatatlanul nagyon érdekes. 

Legutóbbi számában megirta a Délmagi/ar-
ország, hogy a szegedi főispáni állás jelöltjei 
dr. Farkas Béla csongrádi és vásárhelyi fő-
ispán, gróf Széchenyi Károly, megírtuk azt 
is, hogy kombinációba került dr. Török Béla 
neve. Budapesti munkatársunk jelentéje szerint 
dr. Parkos Béla pénteken ujabb kihallgatáson 
jelenik meg a belügyminiszter előtt, de in-
formátorunk szerint az ő szegedi föisoánságá-
nak a kombinációja 

nagyon erősen megingott, 

mert ugy Gömbös Gyula miniszterelnök, mint 
Keresztes-Flsrher Ferenc belügyminiszternek az 
az álláspontja, hogy Farkas Béla csongrádi 
főispánnak már van két törvényhatósága és 

így 
Szeged élére kOlftn főispánt óhal-

tanak állítani. 

Ugyancsak oénteken tárcval a szetredi fő-
tspánságról 

a belügyminiszternél dr. Somo-
gyi Szilveszter 

polgármester, aki ezjdőszerint ideiglenesen látja 
«1 a főispáni teendőket. A polgármester a fő-
ispáni értekezle'en vesz részt pénteken és két-
ségtelen, hogy állásfoglalása a döntő tényezők 
elhatározását erősen befolyásolni fogja. 

Nem volt módunkban ellenőrizni annak a 
hírnek a valódiságát, amely szerint dr. So-
mogyi Szilveszter a mult héten Budapestre 
utazott dr. vitéz Gárpyán Imrével és őt be-

kéi n| név 

került kombinációba, az egyik dr. Szécsényi 
Istváné. Egyes birek szerint Szécsényi kineve-
zése szombaton meg is jelenik a hivatalos 
lapban, mások szerint Szécsénylnek «(jászén 
más szerepet szántak a kormánypárti élet fel-
lendítése körül és annak érdekében, hogy egyik 
bizalmi embere legyen a kormányzatnak. Ezek 
szerint a nemzeti egység pártjának Szeged 
központtal felállítandó kerületében lesz dr. Szé-
csényi István a főtitkár. 

Az ujabb kombinációk arről tudnak, hogy 

dr. Pálly József lesz a szegedi 
főispán. 

Állítólag vele már le is tárgyalták ezt a kér-
dést és olyanok, akik szerint Pálfy polgár-
mesterhelyettes kinevezése elé nem gördülhet 
többé akadály, már erősen kombinálják, hogy 
kl lesz az utód a polgármesterhelyettesi szék-
ben. Egyidejűleg megkezdték az agitációt, hogy 
a megüresedő tanácsnoki állást nem kell be-
tölteni és hogy a polgármesterhelyettest a 
mostani főtisztviselők sorából kell megválasz-
tani. 

Budapesti munkatársunk viszont arról érte-
sít bennünket, hogy dr. Pálfy József főispáni 
kinevezése is elmarad. Tudósítónk jelentése 
szerint az uj szegedi főispán, akinek kineve-
zése rövidesen megtörténik, jelenleg 

nem szegedi lakos, a felvidék-
ről kerOl Ide, fiatalember, 

intimusa Sztranyavszky Sándor nyugalmazott 
államtitkárnak, a nemzeti egység pártja ügy-
vezető elnökének. Az uj szegedi főispán ki-
nevezésétől nevesak politikai, hanem város-
politikai vonatkozásokban, éppen kitűnő Osz-
szeköttetéheinél fogon nagyon sokat várnak. 

Megemlítjük végül, hogy csütörtökön elter-
jedt a városban az a hir, hogy dr. Török 
Bélát nevezték kl főispánnak. 

A Winkler leslvérelc cég 
kénysszerlikvidációja 

4 öltelcsöl blxotiság nem fogadta el a z árverési afánlaiolcai 

(A Délmngyarorszng munkatársától.) Már 
többször közöltünk részletes tudósítást Szeged 
<"yik legrégibb és legnagyobb vállalatának, a 
NVinkler Testvérek cég fürészgyári és ládagvári 
ipartelepén**k kényszercgyezségi ügyéről. Mint 
az már ismoretes.' a Winkler Testvérek rég .íz 
00 százalékos kén\ szeregyezség! kvóh'.nak e,2v 
havi részletét tudta kifizetni és ennek folytán 

az Országos IlifclYédő Egylet a cég 
kényszcrlikvidációjnt határozta el 

ér. vállalta, a szegedi törvényszék pedig akény-
ízerlikvidációs eljárást jóváhagyta. A kény-
szerlikvidáoiós eljárás során az Országi s !Íí-
tclvédö Egylet csütörtökön délelőtt 10 órára 
tűzte ki 

a cég öovzes ingatlanainak és ingósá-
gainak nyilvános árverését. 

Árverés alá került a faáruraktár 50 ezer p*ngó 
kikiáltási árban, lovak, kocsik 1000, személv-
Biitó 1500. teherautók 1500, irodaherenrt.zési 
tirgvak 0000 pengő kikiáltási árban, kinnlevő-
ségek 80 ezer pengő értékben, a szegedi ,lsó-
tiszaparii 10.300 négyszögöles területen fekvő 
birészgyári telep, az ebhez tartozó összes fel-
építményekkel es lakóházakkal, üzemberende-
; és kisvasúti felszereléssel 200.000, a Ru-
dolf-tér 11. szám alatti ház az úgynevezett 
Wodianer-palota 200.000. a Vitéz-ucca 18. szám 

F H I 0 I mérték ulán legolcsóbban készil 
HÖLIC kesztyűs, Klauzál tér 3. szám. 

alatti sarokház 22.000 és a Jókai-ucca 5. szám 
alatti ház (családi ház) 30.000 pengő kikiáltási 
árban, végül 4 hold domaszéki szőlő 6000 és 2 
bőid alsótanyai szántóföld 4000 pengő kikiál-
tási árban. 

A7 árverést maga dr. György Ernő, az Orszá-
gos Ilitelvédő Egylet igazgatója vezette és 
azoi« a hitelezői bizottság szegedi, budapesti, 
csehszlovákiai és romániai tagjai nagy szám-
ban vettek részt. Az árverés iránt 

igen nagy volt az érdeklődés, 

sokan jelentek meg komoly vételi szándékkal, 
fkik nagy összegű bánatpénzeket is letettek, 
dc megjelentek tömegesen 

az árverési hiénák 

is, akik számára azonban itt semmiféle babér 
nem nyílt, így csak kíváncsiságukat elégíthet-
ték ki. Az árverés eredményeként 

komo'v ajánlat érkezett P faárnrak-
tárra, .10 ezer pengő összesben egy du-
nántuli fakereskedő cég részéről, a fü-
részgyári telepre 75.000 pengő összeg-
ben a I.enkcház épitő rt.'budapesti cég 
részéről, a Rudolf-téri Wodianer-palo-
tára 100.000 pengő összegben egy sze-
gedi vagyonos földbirtokos részéről, i 
.lókai-uccai ház felerészéért 18.000 
pengő összegben ugyancsak a Lenke-
náz rt. részéről és a donmszéki sző-
lúrc 4000 peng® összegben egy szegedi 

1 i-eskedő részéről." " 

Férfi zokni, 
nagyon 16 minőség — ' S 8 , 

10% pénzt, engedm. - ' O G 

Fehércégtáblás 

Boros Miksa cég 
Széchenyi fér 15, BIau László mellel! 

A lovak, kocsik és egyéb ingóságokra csak igen 
csekély összegű ajánlatokat tettek, mig a kinn-
levőségekre és a Vitéz-uccai házra ajánlat nem 
érkezetL . . 

A hitelezői bizottság az ajánlatok felbontása 
ér hosszabb tanácskozás után ugy határozóit, 
hogy ' . •* 

a beérkezett ajánlatok egyiket sem fo-
gadja e l 

mert azok nem érik el azokat az érték *ket, 
amelyeket a hitelezői bizottság, mint minimá-
lis eladási árakat állapit meg és elfogadni haj-
landó. 

A hitelezői bizottság a legtöbbet Ígérőkkel 
folytatott is tárgyalásokat és kapott is némileg 
kedvezőbb ajánlatokat, de fenntartotta magá-
nak a jogot, hogy azok tekintetében az árve-« 
rési feltételek szerint kikötött 14 .napos .határ-
idő alatt határozzon. így most már a 

14 nap múlva Budapesten 

megtartandó hitelezői bizottsági «lésen fog • 
hitelezői bizottság véglegesen határozni a most 
beérkezett és esetleg addig még beérkezendő 
ajánlatok elfogadásáról és amennyiben az 
a jánlatokat nem fogadná el, ugy határozni f -g 
a további teendők esetleg az uiabb árverés ki-
írásáról. 

Az árverés eredménye, helyesebben_ ered-
ménytelensége hűségesen jellemzi a mai áldat-
lan helvzetet, amely nem csak ezt a sok PM-
kást foglalkoztató vállalat összeomlását okoz-> 
ta. hanem katasztrófális mértékben csökken-
tette az értékeket és lehetetlenné tette az érté-
kes vagyontárgyak megfelelő áron való értéke-
sítését is. 

Tűzharc a szerb csendőrök 
és egy bolgár rablóbanda kSzott 

Belgrád, november 3. A csendörségi határőr-
járat november 2-án 9 óra tájban bolgár rabló-
csapatra bukkant a strumLai kerületben fekvő 
Bolasica környékén. A rablók tüzelni kezdtsk 
az őriáratra és az egyik csendőrt a karján 
megsebesítették. Az őrjárat viszonozta a tüz t, 
mire a rablók a bolgár határ irányában fu-
tásnak eredtek. Az összecsapás helyén visz-
szamaradt öt grá'iát, öt óraszerkezettel cllálolt 
bomba és sok egyéb felsrerelés. 

Körpel Richárd 
a vizsgálóbíró elölt 
részletes vallomást tett 

(A Délmagyarország munkatársától.) 'en-
tettük, hogy 'az országosan körözött KHipcl 
Richárdot, aki a Seifmann Mór és Fiai bútor-
gyári cég társtulajdonosa volt és mint iő-en 
rengeteg váltóhamisítást követett el, ALogő-
dön elfogták. Körpel Richárd ügye az utóbbi 
napokban befutott feljelentésekkel együtt 
óriásira nőtt és nagvszahásu váltóhninisitáM 
bűnüggyé fejlődött. Csütörtökön reggel kezd-
te meg Körpel Richárd részletes kihallg <tásnt 
Zombory János vizsgálóbíró. Fegvór vezette 
Körpelt a vizsgálóbíró elé, aki egész déViótt a 
Körpel figgvel foglalkozott. Körpel Richárd a 
vizsgálóbíró előtt rér.zletes vallomás! lett. 


