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A tisztviselők 
vasúti kedvezménye 

(A Délmar ynrors-ny munkatársától.) A Del-
mrgynrország keddi száma beszámolt azokról 
a hivatalos körökben elterjedt hírekről amelyek 
jzerint a vasút s z i g o r ú reformokra készül a 
menetdijkedvezmenyek terén. A hirek szerint 
be akarja szüntetni az állami és a közigazgatási 
alkalmazottak ke ' . ezményeit, meg akarja von-
ni a képviselők és a felsőházi tagok szabad-
jegyeit, ezzel szemben mérsékelni kivánja a 
gzemélvtarifát. A Délmagyarország munkatársa 
kérdést intézett az ügyben dr. Veress Gábor 
Máv. üzletigazgatóhoz, akt a következőket mon-
dotta: 

— Erről a tervről nem tudok semmit, nem 
kaptam semmi olyan rendelkezést, hogy az 
Ilyen esetekben szükséges é'> szokásos tájékoz-
tató kimutatásokat összeállítsam és felterjesz-
tzem. Ez azonban természetesen nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy ilyesféle tervekről 
szó lehet az illetékes körökben, de nem hiszem, 
hogy már konkrét formában kialakult terve 
lenne a minisztériumnak, vagy a vasút igazgató-
ligának. 

Eckhardt Tibor lelt a Független 
Kisgazdapárt vezére 

Budapest, december 6. A független kisgazda-
párt ma délelőtti nagyválasztmányi ülésén Szíj 
Bálint elnök Indítványára elhatározta, hogy táv-
tatban üdvözli az államfőt névnapja alkalmá-
rel. Tildg Zoltán a párt helyzetéről ta-tott be-
«zámolót, majd a pártvezérválasztásra került 
¡1 sor. A Gaál Gaszton elhunytával megürese-
jett pártvezéri tisztsé-re egyhangúlag Eckhardt 
itbort választották mej . 

Rendőri nyomozás 
egy szállítmány esikóbunda 

iiqyében 
(A Délmagyar orazáy immk itúrsától.) Néhány 

Sáppal ezelőtt egy jól öltözött férfi jelent meg 
Tóth Pál szegedi szücsmesternél és egy ou-
dapestí cég megbízottjának adta ki magát. A 
flaialember kérdést intézett a szüesmesterhez, 
bogy milyen feltételek mellett hajlandó elké 
sziteni nagyobb tétel csikóbundát, a munkához 
a pesti cég szállítaná az anyagot. Rövid tárgya-
lás után megegyeztek, a fiatalember pedig a 
tárgyalást kővető napon a szücsmesterhez szál-
lította a bundák elkészítéséhez szükséges szőr-
léket és bélésanyagokat. 

Alis fogott azonban a szűcsmester a bundák 
elkészítéséhez, detektívek jelentek meg Tóth Pál 
lakásán és a fiatalember által leszállított anya-
gokat lefoglalták. 

Az üggyel kapcsolatban két előállítás tör-
tént. A nyomozás adatai szerint a szörrrék 
és bé'ésáruk állítólag az egyik szegedi üzlet-
ből illegitim ufón kerítitek a milhely'ic. A két 
férfit a detektívek abban a pillanatban tartóz-
tatták fel a pá'yaudvaron. amikor Budapestre 
akartak utazni. A csomagban bőröket találtak, 
amiket szintén lefoglaltak. 

A gyanúsítottakat kihallgatásuk után elbocsái-
tották a rendőrségről. A bonyolult ügy tisztá 
zása folyamatban vin. 
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Lampel-Hegyl kötött-szövött 
Fogalom a hölgyek között 

20-án Installálják Baranyl főispánt 
Az Installáción részívesz Gömbös Gyula 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bá-
rányi Tibor, Szeged uj főispánja, mint ismere-
tes, csütörtökön este fél 10 órakor érkezik Sze-
gedre, hogy tájékozódjon a szegedi viszonyok-
ról és megbeszélje a kormánypárt szegedi ve-
zetőségével az installáció részleteit. Az uj fő-
ispánt az állomáson a város hatósága nevében 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester fogadja, 
megjelennek a fogadtatáson a kormánypárt ve-
zetői is, akik a Kass-szállóban lefoglalt szállá-
sára kisérik. 

Az uj főispán ünnepélyes beiktatá-
sának napját kedden meghatározták. A 
törvényhatósági bizottság december Wán 
ül össze installációs közgyűlésre. A 
közgyűlés előtt reggel kilenc órakor installációs 
mise lesz a fogadalmi templomban, a köz-

j gyűlés 10 órakor kezdődik dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester elnökletével, aki kiveszi 
az uj főispántól a hivatali esküt, majd átadja 

neki az elnöki tisztséget. A polgármester ntáa 

az egységespárt szónoka üdvözli a kormány 

szegedi exponensét. 
A polgármester — értesülésünk szerint — a« 

installációs közgyűlés előtt pártközi értekezletre 
hívja meg a közgyűlési pártok vezetőit. Ezea 
a megbeszélésen határozzák el, hogy az installá-
ciós közgyűlésnek lesz-e az egységespárt szó-
nokán kivül más szónoka Is. Az installáción — 
amint azt a Nemzeti Egység pártjának vezető-
sége közölta a polf ármesterrel — résztvesz öőnt-
bös Gyu l a miniszterelnökkel együtt a párt több 
vezetője, akik ebből az alkalomból megalakítják 
Szegeden a Nemzeti Egység pártját. Az alakuló 
pártgyülésen Gömbös politikai beszédet tart 

Budapesti munkatársunk értesülése szerint 
Bárányi Tibor főispáni installációjára Gömbös 
Gyula' miniszterelnökkel Szegedre érkezik 
Sztranyavszky Sándor, az egységes párt ügy-
vezetője és dr. Antal István sajtófőnök is. 

Kisarányokban, kevesebb költséggel 
és városkapu nélkül 

felépítik a Gizella~íéri tanítói internátust? 
A város i smé i megsOrgel i a z OTI-székház felépítéséi 

(A D''lmroyarország munkatársától.) A köz-
gyűlés és a közigazgatási bizottság már több-
ször felterjesztést intézett a kormányhoz és 
megsürgette a Gizella-térre tervezett énitkezé-
sek megkezdését. Mint ismeretes, a Boldog-
asszony sugárut sarkán a DMKE-vel szemben 
lévő érülettömböt a város nagy költséggel kisa-
játította lebontatta, hogy helyet biztosítson a 
tanitói internátus számára sm lvnck tervét gróf 
Klebelsberg Kunó készíttette el kultuszminisz-
tersége ide én Pogány Móric műépítésszel. Erre 
az épü'e'rc megvolt a fedezet, a vallásalap 
750.000 pengője, sőt megtartották az épitke'és 
vállalatbaadására a versenytárgyalást is, de a 
munka megkezdését '..lllönböző törekvések mind-
addig késleltet; ék, amig Klebelsberg Kunó 
megvált a kultuszminiszteri tárcától. A tanitói 
alap erre a célra szánt pénzét más célra vették 
iqéngbe. ha nem is teljes mértékben, de nagv-
részben és Klebelsberg hiába harcolt haláláig 
tervének mcgvalósi'.ásáért, nem tudta meggyő-
ződésre hangolni a Káro'yi kormányt. 

A volt kultuszminiszter szegedi temetésén 
Lázár Andor igazságügyminiszter mondott a 
kormány nevebon búcsúztató bes;édet és azzal 
vigasztalta az elárvult várost, hogy árvaságát 
sohasem szabad éretnie. A közgyűlés erre a 
mi-iszleri kijelentésre való hivatkozással újból 
fe'irt n kormányhoz és kérte a tanitói internátus 
felépi'ésénck elrendelését. Kö'.bejárt az ügy-
ben illetékes helyeken dr .Glatífelder Gyula 
megyéspüspök és beeavári Back Bernát felső-
házi tag Is. 

A másik füstbement Gizella téri érkezéssel 
a Társada •ombiztositó Intezet tartozik. A vá-
ros anyagi hozzájárulásával sajátította ki az 
OTI. az uj székház éritcschez szükséges telket 
és ugy volt. Ii;»gy azon hamarosan megkezdi 
az épitkeiést, de er -e, bár hosszú -sztendök 
teltek el azóta, máig sem került sor. ' v a Gi-
zella teret két üres telet; lömb ékteleniti el, pe-
die az uj ÜTI székházra a,.é, t is nagy szükség 

lenne, mert az intézet egyre nehezebben fér 
el a régi. szűk székházban és égetően sürgős 
szüksége lenne, hogy megfelelhessen rendelte-
tésének, az uj épület helyiségeire. 

Kedden délelőtt megjelent a polgármesternél 
Lájer D?zső törvényhatósági bizottsági tag és 
dr. Cserzy Mihály kamarai titkár, hogy érdek-
lődjenek a két építkezés sorsa iránt. A polgár-
mester közölte, hogy a tanitói internátus fel-
építésére valami kis reménysége lehet a vár 
rosnak. A terv az, hogy lényegesen kixebb ará-
nyokban és kevesebb költséggel felépítik az In-
ternátus épületét, a Pogány Móric-féle terveket 
azonban átdolgoztatják. A sugárul áthidalásáról 
a városkapu-szerü megoldásról nem lehet szó. 
Az építkezésre azt a pénzt használják fel, amely 
a tanitói alapból még megmaradt, ez pedi; 
nem több kétszáz'ü'cnezer pengőnél. 

Kijelentette a polgármester, hogy az OTI-
székhá: feléritését á'landóan sürgeti a várcs 
hatóságu most ujabb felterjesztést intéznek a 
kormányhoz és rámutatnak arra a lehe etlen 
helyzetre, amelyben a Társadalombiztosító ver-
gődik a szük helyiségek miatt. Hogy lesz e 
ezeknek a személyes és hivatalos sürgetéseknek 
valamilyen eredményük, az egyelőre teljesen 
bizonytalan 

S a é c g e n > i Afoscí 
Szerdán, december hó 7-én 

Kadettek 
Bogényes dráma 10 felvonásban. 

Főszereplők: 

Albert Baisarmann Franx Frledlar, Trude 
von Molo, Johanna« Rlomann. 
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