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Egy 18 éves diák 
borzalmas öngyilkossága 

a budapest—szegedi 
gyorsvonat előtt 

(A Délmagyarorszás munkatársától.) Ked-
den este a Budapestről 6 óra 15 perekor induló 
gyorsvonat az úgynevezett Budai-utnál a nyilt 
pályán váratlanul megállt. Nagy riadalom tá-
madt a vonat utasai között, akik leugráltak a 
vonatról. Kiderült, hogy a vonat hirtelen meg-
állását gázolás okozta. A mozdonyvezető a 
szürkületben észrevette, hogv valaki fekszik a 
síneken. Azonnal fékezett, de már nem tudta 
megakadályozni, hogy a vonat kerekei át ne 
robogjanak a szerencsétlen emberen. Amikor 
a vonat megállt, a gyors mflgött egy teljesen 
összeroncsolt fiatalember holttestét találták. A 
töltésen egy levelet találtak, amelyet beszolgál-
tattak a ceglédi rendőrségnek. A levélből meg-
állapították, hogy a szerencsétlen fiatalember 
18 eves gimnáziumi tanuló, aki öngyilkossági 
szándékból feküdt a gyorsvonat elé. 

A vonat negyedórás késéssel érkezett Sze-
gedre. 

Május végén 
két napra Szegedre jön 
Kállay Miklós 

földmivelésiigyi miniszter 
(A Délmagvarország munkatársától.) K á l -

l a y Miklós földművelésügvi miniszter már 
hónapok óta készül arra, hogy meglátogassa 
Szegedet. Látogatásának időpontját többször 
kitűzte, de mindig felmerült valami akadály, 
amely szegedi ut janak elhalasztására kénvszé-
ritette. Legutóbb ugy volt, hogy május Í5-én 
jön Szegedre. B á r á n y i Tibor főispán dr. 
P á l f y József polgármcsterhelyettessel, vala-
mint á különböző szegedi érdekeltségekkel ösz-
szeállitotta a miniszteri látogatás programját, 
tekintettel arra. hogy Kállav Miklós szegedi lá-
togatását kizárólag a speciálisan szegedi vo-
natkozású problémák tanulmányozására kí-
vánja felhasználni. A miniszter a programot el 
is fogadta, mire megkezdődtek az előkészületek 
a május 15-i miniszterfogadásra. 

Bárányi fóispán az elmúlt héten Budapesten 
felkereste Kállay minisztert, hogy a szegedi 
látogatás részleteit megbeszélje. A földmüve-
lésügvi miniszter közölte, hogy látogatását is-
mét el kell halasztania, mert a kérdéses időben 
fontos ügyek foglalják le cs tartják Budapes-
ten. De május utolsó napjaiban, 26. és 30. kö-
zött valóra váltia tervét, Ieiön Szegedre és itt 
két napot fog eltölteni. Látogatásának pro-
gramja változatlanul az marad, amit elkészí-
tettek számára. Meghallgatja a gazdasági. ÍDari 
és kereskedelmi érdekeltségeket, tanulmányoz-
ni fogja Szeged problémáit. 

Az i d ö 
"A Mcteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor: Időiöslat: Élénk szél. nvugat fe-
lől terieszkedő lehűlés, eső és zivatarok fő-
leg a D u n á n t ú l o n . 

Kormányzógyürüs doktorok. Budapestről je-
lentik: A kormányzó a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter élőterjesztésére megengedte, 
hogy a Szegedi Ferenc, József tudományegye-
temen ifi. B i b ó István jogszigorlQt az állam-
tudományok, P a p p János középiskolai tanárt 
pedig a bölcsészeti tudománvok sub auspiciis 
guhernatóris doktorává avassák fel. A kor-
mányzót az avatáson a kultuszminiszter, vagy 
akadályoztatása esetén S z i 1 v Kálmán állam-
titkár fogía kénviselni. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
A budapesti Uránia izgalmas kalandor filmje: 

Kalandorok királynője 
Izgalmas és vidám kalandor tor'ó let. Bri^itte Helm 

est .T-ikob fiedtUo föszoroji"'»6'*"1 

M E G E R K E Z T E K A L E G Ú J A B B 
fehér cipők 

szandaleHek 
és bocskorok 

HA-HA 
c ipőáruházában 

Ujabb hirek és kombinációk 
a polgármesterválasztási 

fronton 
Pálfy polgármesterhelyetles és Somogyi polgármester nyilatkozata 
„Magam döntöm el, hogy nyugalomba megyek-e, azt tartanám helyesé-
nek, ha ősszel lenne meg a választás", — mondja a polgármester 

(A Délmagyarország munkatársától) Szeged 
polgármesteri széke körül teljes erővel megin-
dultak a csatározások. Nevek, elgondolások, 
nyilatkozatok, kombinácik ¿s ötletek röpködnek 
a levegőben, sokszor minden alap nélkül, sok-
szor a tényleges helyzettel ellentétes formá-
ban. A kérdés -mryíra fonios és érdekes, hogy 
mindennap születik valami ujabb szenzáció. 

A legújabb az a híresztelés, amely szerint Bá-
rányi Tibor főispán is 'á lyázna a polgármesteri 
állásra. A hir már eljutott a leginkább érdekelt 
főispánig is, aki« dr. Pálfy Józsefet kérte fel 
arra, hogy erélyesen cáfolja meg ezt a kom-
binációt. 

Pálfy polgármcslcrhclycttcs 

kedden a következőket mondotta erről a kér-
désről a D c l m a g y a r o r s z á g munkatársá-
nak: 

— Ma délelőtt meglátogattam hivatalában 
Bárányi Tibor főispán urat, aki kijelentette, 

hogy vele kapcsolatos kombinációnak semmi 
alupja sincsen, soha nem gondolt arra. most 
som gondol rá, hogy pályázzon a polgármesteri 
állásra. Felkért a főispán ur, hogy ezt a nyilat-
kozatát a legszélesebb körben publikáljam, de 
publikáljam azt is, hogy ugyanilyen alaptalan 
az a hir is, amely báró Timkl Tamás főispáni 
titkár pokálmester-jelöltségére vonatkozik. 

A polgármeserhelyettes kedden még egy nyi-
latkozatot tett a polgármesterválasztassal kap-
csolatos hírekről. Nyilatkozatában közölte, 
hogy a város nehéz cs bizonytalan helyzeté-
nek mielőbbi megoldása cél jából tudomása sze-
rint dr. Somogyi Szilveszter polgármestert ille-
tékes helyről felszólították, hogy még beteg-
szabadságának letelte, tehát juriius 21-i előtt 
nyújtsa be nyugdí jaztatása iránti kérelmét 

Pálfy pofgármeslerhelvettes nyilatkozatá-
nak megjelenése után 

Somogyi polgármester 

kedden este ebben az ügyben a következő nyi-
latkozatot tette: 

— Nem igaz, hogy engem felszólítottak volna 
nyugdíjaztatási kérelmem benyújtására, an-
nál kevésbe sem, mert szabályszerű szabad*-;') 
gon vagyok. Mellhártyagyulladásban történt 
megbetegedésem ugyan már 5 hónap óta ide-
köt lakásomhoz, de már a teljes gyógyulás felé 
haladok. Most azonban egy ilyen nyilatkozat, 
mégis csak bánt. Nem tudom, nem foglaloni-c 
el isipét állásomat, mert ha igen, akkor minden 
más kombináció megdől. 

— Hogyha egészségem nem jön annyira hely-

re szabadságom leteltével, hogy hivatalom el-
foglalhassam. abban az esetben természetesen 
be fogom adni nyugdíjaztatási kérelmem, de 
csak szabadságom letelte után. Senki kedvéért 
kivételt nem tehetek. 

— Dr. Pálfy polgármesterhelyettest becsü-
löm, azonhan az ó kedvéért sem tehetem meg 
azt. hogv városomat, az ország második váro-
sát ki tégvem annak, hogy szinte meglepetés-
szerűen válasszon polgármestert. Ehhez igenis 
kell egy pár hónap, amíg a bizottsági tagok 
megtanácskozzák, hogy ki lenne a legmegfele-
lőbb polgármester ebben a városban. 

— Pálfy helyettes polgármester természete-
sen szeretné, hogv minél hamarább történjen 
meg a választás, mert akkor nem pályáznának 
annyian, de a város érdeke azt hozza magá-
val, hogy józanul gondolja meg a közgyűlés, 
hogy mikor választja meg polgármesterét. 

— Ha ugy áll a helyzet, hogy nyugalomba vo-
nulok, abban az esetben, azt tartanám helyes-
nek, ha a város ősszel választana polgármesteri, 
amikor mindenki itthon lesz. nem pedig jn-
liusban, amikor aratás van. a törvényhatóság 
tisztviselői szabadságon vannak és amikor a 
legnéptelenebb a közgyűlés. 

— Hangsúlyozni kivánom ismételten, liogv 
engem nem szólított fel senki nyugdíjaztatási 
kérelmem benyújtására, hiszen erre senkinek 
sincs ioga és én magam döntöm el, hogv nyu-
galomba megvek-e. vagy elég erősnek érzem-e 
magam ahhoz, hogy szabadságom leteltével át-
vegyem hivatalom vezetését. 

Minden hölgy 
csak 

harisnyát visel 
fényesbea ós mattban 

S tele minőség, minden színárnyalat 
minden párért szavatosság 
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Pollák Testvéreknél 


