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és ujabb megcáfolt Kombinációk 

(A Délmagyarország munkatársától).) Bá-
rányi Tibor főispán — mint emlékezetes — leg-
utóbbi budapesti útjáról visszaérkezve kijelen-
tette, hogy junius első napjaiban ismét Budapest-
re utazik és akkor tájékoztatja a belügyminisz-
tert a szegedi polgármesterválasztás körül ki-
alakuló helyzetről. Kijelentette a főispán, hogy 
a kormány előtt sem közömbös, hogy ki lesz Sze 
ged polgármestere és hogy mikor kerül so.r dr. 
Somogyi Szilveszter örökének betöltésére. 

A főispán ! azaérkezése óta állandóan tárgyal 
ebben a nagyjelentőségű kérdésben. Majd min-
den nap megjelenik hivatalában a közgyűlési 
pártok egyik, vagy másik vezető tagja, akivel 
hosszabb eszmecserét folytat és zzt igyekszik 
megtudni, hogy a közhangulat milyen megoldást 
vár és kit látna legszívesebben Somogyi Szil-
veszter elárvult Íróasztala mellett. Értesülésünk 
szerint a főispán tárgyalásainak kizárólag tá-
jékozódási jellege van, mielőtt Budapestre uta-
zik, hogy megtegye jelentését a belügyminiszter-
nek, .szeretne tisztában 'enni a helyzettel. 

Az utóbbi napokban a je'"ltel: listája ismét 
bővült néhány névvel, a legtöbb esetben anél-
kül, hogy — u kombinált nevek tulajdonosai tud-
nának a kombinációkról. így felbukkant, nem 
tudni milyen forrásból, az a hiír is. hogy dr. 
Borbiró Ferenc, Baja polgármestere szintén fog-
lalkozik a szegedi polgármesteri állás megpályá-
zásának a gondola táv.!. Illetékes helyen kijelen-
tették a Délmagyarors ág munkatársa előtt, 
hogy ennek : hírnek semmi alapja nincs. Bor-
biró Ferenc nem gondolt és nem is gondol soha 
arra, hogy pályázzon Somogyi Szilveszter örö-
kére. 

— Annyira képtelen ez a gondolat — mondot-
ta informátorunk —, hogy beszélni sem érdeimes 
róla. Borbiró Ferencet tisztelik és szeretik Ba-
ján, nincs semmi oka arra, hogy felcserélje vá-. 
rosát, nem teheti ki magát annak a veszede-
lemnek, hogy a szegedi kísérlet kudarca meg-
rendítse esetleg bajai pozícióját is. 

Valószinü, hogy ugyanez a helyzet a többi, 
kombinációba került nevekkel is. 

Szociáldemokrata képviselők 
látogatása a szegedi ipari vásáron 

Kélhly Anna, Esztergályos János, Farkas Isíván és Mónus Illés 
a szegedi Iparosság uííörő munkájáról 

(A Délmagyaront'ág munkatársától.) A ha-
todik szegedi ipari vásár az első négy napon 
ióval nagyobb forgalmat bonyolított le, mint 
azt remélték. Szerda estig tizenkétezer látogató 
nézte végig a vásárt. Szerdán délelőtt Kéthly 
Anna, Farkas István, Esztergályos János szo-
ciáldemokrata országgyűlési képviselők cs 
Mónus Illés, a szociáldemokrata párt központi 
titkára érkezett Szegedre, hogy megtekintsék 
a vásárt. A képviselők a szegedi pártvezetőség 
kiséretében másfél órán át időztek a kiállításon. 

A vásárlátogatás után 

1 Kéthly Anna I 
impresszióiról a következőket mondotta a Dcl-
magyarország munkatársának: 

— Nagyon szép a szegedi ipari vásár, őszin-
tén szólva meglepett a szegcdi kisiparosságnak 
cz a nagyszerű felkészültsége. Különösen fej-
lett a szegedi bútoripar. A vásár ugy szervezés-
ben,_ mint tartalomban egyáltalán nem mutatja 
a vidéki kiállítások megszokott nívóját. Sze-
rencsés eteon^rlás volt. hogy az idén nagyobb 
területen rendezték meg a vásárt, így sokkal 
hozzáférhetőbb és gazdagabb anyagú. Minden 
évben megnézem a szegedi vásárt, az idén kü-
lönösen tetszett nekem, mert megállapíthatom, 
hogy az utóbbi rövid idő alitt !s nagymérték-
ben fejlődött a szegcdi kisipar. A szegedi kár-
pitos- és bútorzár oly; n elsőrangú, hogy nem 
is lehet fővárosi és vidéki megkülönböztetést 
használni. 

— Jólesik, hogy a gazdasági területnek ez a 
része, ilyen biztató képet mutat — mondotta 
ezután. Ez arra enged következtetni, hogy a 
politikai baiokat gazdasági erőfeszítéssel le 
tudjuk majd pvőzni. 

Szóbakerült a beszélgetés során dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elhunyta is. 

— Valóban na^v és ?lkotő nnlcrármester volt 

S Z É C H É N Y I M O Z I 

Utolsó nap. Uto lsó nap. 

A világtörténelem legtitokzatosabb drámája: 
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főszereplésével. 

— mondotta Kéthly Anna — és mi szocialisták 
is őszintén, nagyon sajnáljuk. A városnak rop-
pant vesztesége, mert.az utóbbi !dőben Szegeá-
nek valósággal véáőbástyája volt. Most ez a 
védőbástya elesett, de reméljük, hogy a város 
polgárságának összefogásával sikerül pótolni azt 
az erőt, amit Somogyi Szilveszter Jelentett Sze-
ged számára. 

Esztergályos János, 

Pécs szociáldei 'okrata képviselője a következő-
ket mondotta: 

— Amit ma láttam, nem lepett meg, mirt^rég-
óta ismerem a szegedi kisipar teljesítőképes-
ségét és erejét. Ioy csak természetes, hogy a 
vásár jól sikerült. A szegedi kisiparosság ener-
gikusan feszit' mellét a magyar sors mostoha-
ságának és erős akaraterővel adja tanújelét 
élniakarásának. Aki végigszomléü a szegeti: ipari 
vásárt, ez jutha1 az eszébe, látva a kitűnő pro-
duktumokat. 

Farkas István 

képviselő ezt mondotta: 
— Sok kiállítást láttam már. a szegedi ipari 

vásár teljesen lekötötte érdeklődésemet. Tapasz-
talhattuk. hogy a szegedi iparosság dolgozik 
és feltűnőt ^ W " ' ' " ' . Hallóim- hogy felmerült az 
utóbbi időben az állandó kiátfitási csarnok léte-
sítésének gondolata. Az állandó kiállítási csar-
nok több helyen iól bevált, mert szemléltetővé 
teszi az iparosság produktumait. A magam ré-
széről csak helyeselhetem a kiállítási csarnok 
tervét és kivárom, hogy az mielőbb meglegyen 
Szegeden. 

Mónus Illcs 
központi párttitkár a következőket mondotta: 

— Nagyon heh'es, ' i o T a vidéki városok ipa-
ruk és kereskedem."' eredményét vásárok ren-
dezésével juttatják kifejezésre. Ebben Szeged 
az úttörő. A mo"tani inari vásár nem vidéki 
szemmel mérf kvalitásra mulat. Kívánatos len-
ne, ha ez a nagy határszéli város ipari és keres-
kedelmi vonr.tkozásba.1 a gazdasági élet irányíts 
befolyásra tenne szert. Ebbti a célból helyes 
mindaz, ami Szeged körül és itt Szegeden az 
utóbbi évek alatt történt. Vil^rosan is megmon-
dom: 

a sokat támadott szegedi alkotások 
nem hiábavaló befektetések voltak, ha-
nem Széfed érdekein tul országos ér-

deket is szolgáltak. 
— Mi állandóan hangoztatjuk, hogy az or-

szágban nean egyedül a főv'ros érdeke döntő 

sulyu, ellenkezőleg a vidéki városok érdekeire 
is tekintettel kell lenni, mert eredményeiben 
káros, ha az (rszág fővárosa ¡elentőségnólküli 
vidéki városokkal van körülvéve. Viszont, mint 
idegenforgalmi és főként a belső vándorlás nö-
vekedése szempontjából nélkülözhetetlen, hogy? 
a vidéki városok gazdasági, kulturális kereske-
delmi és nem utolsósorban ipari igényeket ki-
elégitsenck. És ha Szegednek sokszor keményen 
viaskodnia kell. hogy érdekeit megvédje és szín-
vonalát megtartsa, minden komolyan gondol-
kozó ember rokonszenve és segítsége bizonyosan 
Szeged mellé áll. 
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Megtámadta gazdasszonyát, 
azután 

kútba ölte magát egy béres 
(A Délmagvar ország munkatársától.) Vásár-

hely közelében, Mátyáshalom 868. szám alatti 
tanyán tegnap este véres tragédia játszódott le. 
Nagy Bálint 24 éves béres összeszólalkozott 
gazdasszonyával, P u p Istvánnéval, akit több-
ször fejbevert. Az asszony véresen terült el a 
földön. Nagy Bálint annyira megijedt tettének 
következményeitől, hogy a kútba ugrott. Tet-
tét csak órák multán fedezték fel. addigra a 
béres meghalt. A vizsgálat megindult. 

SSOO pengős 
hamis Kölcsönért 
2 évi fegyház 

(A Dclmagyarcrszág munkatársától.) 1930-
ban dr. Miiiler Antal csödi ügyvéd irodájába 
beállított egy állig bebugyolált asszony, aki Lé-
nárt Jánosnénak mondotta magát és előadta, 
hogy tehermentes ingatlanára nagyobb kölcsönt 
szeretne felvenni. Az ügyvéd az asszonnyal au-
tóba ült. átutazott Szarvasra, ahol megnézte a 
telekkönyvet. Itt megállapította, hogy Lénárt 
Jánosnénak tényleg tehermentes ingatlana van. 
Felkeresték ezután a Mezőtúri Takarék ottani 
fiókját, amely a biztosítási okiratok, a bekebe-
lezési engedély elkészítése után 5500 pengő köl-
csönt folyósított Lénárt Jánosnénak. Hetek mul-
tán derült ki, hogy az igazi Lénártnak semmi 
köze sem volt a kölcsö höz• valaki becsapta az 
iigvvédet és a takarékot. 

A nyomozás a tettest előkerítette Dezső Sán-
dorné, született Rónyai Jolán személyében. De-
zsőné tagadta*a vádat és több alibitanut jelentett 
be. Ezek igazolták is. hogy Pczsőné a kérdéses 
napon tanyájában tartózkodott, azt egy percre 
sem hagyta cl. A két banktisztviselő, aki a biz-
tási okirat;t előtt» néztek- határozottan felis-
merték benne az állítólagos Lénártnét és az írás-
szakértő is terhelőleg vallott. A törvényszék 
Pezső Sándornét csalás, közokirathamisitás é-
magánokirathamisítás büntette miatt két észten• 
dei fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán szerdán 
tárgyalta az ügyet a szegedi Ítélőtábla llubay-
tanácsa, melyen az elsőfokú ítéletei helyben-
hagyta. Dezsővé semmiségi panaszt jelentett be 
a Kúriához. 

Férfi divatkalapok csóbbak testvéreknél 

Jégszekrények 
ház ta r tás i és mészá ros , kedvező fizetési fe l té te lek mel le t t 

legolcsóbban besze rezhe tők 
F e k e t e N A n d o r . l i o « v i i h I . M i n i m i 1*. Tel . 20—72. 


