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Egyhangú 
polgáraiesterválasztás 

Dr. Széchenyi István hir szerint visszalép a jelöltségtől — Ujabb 
nevek a tanácsnokjelöltek listáján 

(A Délmagyarország munkatársától.) A legkö-
zelebbi napokban a kiszivárgott hirek szerint 
crdeikes fordulat következik be a polgármesteri 
állásért megindult harc frontján. A jelek sze-
rint ugy alakul a helyzet, hogy dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes választási harc nélkül fog-
lalja el a polgármesteri széket. 

Mint emlékezetes, még a pályázati hirdetmény 
Közzététele előtt olyan hírek terjedtek el, hogy 
dr. Széchenyi István, az egységes párt szegedi 
titkára, külső párt-támogatással veszi fel a küz-
delmet a polgármesteri állásért. Ez a lehetőség 
sok kommentálásra adott alkalmat, mert hi-
szen Szeged polgármesteri állása sohasem volt 
exponált politikai tisztség és elképzelhetetlen-
nek tűnt fel a szegediek előtt, hogy az uj pol-
gármestert valamelyik politikai párt igyekezzen 
a város élére helyezni. 

Szerencsére ez a iózan szegedi felfogás dia-
dalmaskodott ott is. ahol eldőlt a kérdés, hogy 
lesz-e Szeged polgármesteri állásának pártje-
löltje. Bárányi Tibor főispán a belügyminiszter-
nek azzal az üzenetével érkezett legutóbbi buda-
pesti tárgyalásairól Szegedre, hogy 

a polgármesterválasztás kérdése nem 
pártkérdés 

és igy szabadon gyakorolhatják polgármester-
választó jogukat a városatyák. 

A kiszivárgott hirek szerint dr. Széchenyi Ist-
ván ugy érezte hogy a belügyminiszteri üze-
net következtében tisztázásra váró kérdések me-
rültek fel előtte és ezért 

kihallgatást kért Gömbös Gynla mi-
niszterelnöktől. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A több-
hétig tartó szárazság következtében számos 
helyről jelentenek aszálykárt a gazdák. Makón 
és Hódmezővásárhely környékén. a pénzügy-
igazgatóság rendelkezésére kedden megkezdték 
az aszálykárok felvételét. Megérkezett Szeged-
re a földadónyilvántartó hivatalhoz is a 
pénzügyminisztérium leirata, hogy az aszálykár 
bejelentéseket sürgősen meg kell vizsgálni. 

A földadónyiivántartc hivatalban közölték, 
logy ezideig Czeged környékéről mén nem ie-

700 középiskolai 

(A Délmagyarország munkatársától.) A bu-
dapesti középiskolások kiránduló vonata szer-
dán délelőtt érkezik Szegedre dr. Bodnár 
Gyula reáliskolai tanár és dr. Borsos Pál szé-
kesfővárosi főjegyző vezetésével. A kiránduló 
vonat néhány perccel tíz óra előtt fut be az ál-
lomásra, ahol a szegedi idegenforgalmi hivatal 
tisztviselői és az a huszonnyolc tantestületi tag 
várja, aki vállalkozott a diákcsoportok kalau-
zolására. 

Dr. Széchenyi István értesítést kapott, hogy a 
miniszterelnök szerdán fogadja, ezért ma reggel 
Budapestre utazott. Jól informált helyről szár-
mazó értesülés szerint a miniszterelnöki kihall-
gatás után 

közölni fog'a illetékes helyen, hogy 
visszalép a jelöltségtől, 

illetve, hogy be sem nyújtja pályázatát. 
Ilyen körülmények között minden valószínű-

ség szerint junius 27-én 

Szeged törvényhatósági bizottsága 
egyhangúlag választ polgármestert. 

Dr. Kelemen László törvényszéki bíró ugyan-
is legutóbb levelet intézett Pálfy polgármester-
helyetteshez, akivel közölte, hogy csak elvi 
okokból és osak akikor nyújtja be pályázatát, 
ha a polgármesteri állásra más is pályázna, de 
ha dr. Pálfy József lesz az egyetlen pályázó, 
vele szemben nem veszi fel a harcot, mert a 
maga részéről is helyes megoldásnak tartja, ha 
Pálfy lesz Somogyi Szilveszter utódja. 

A tanácsnoki jelöltek 
listája i— hir szerint — továibb bővült. Értesü-
lésünk szerint két külső ambeT, két ügyvéd is 
foglalkozik a pályázat benyújtásának gondola-
tával. Az egyik dr. Lugosi Döme tb. főügyész, 
a másik dr. Tóth László törvényhatósági bizott-
sági tag. 
t A választási kampány változatlan energiával 
folyik, a pályázók száma egyre nő és egyelőre 
az a helyzet, hogy mindegyik jelölt benyújtja 
pályázatát, annyira biztosnak hiszi esélyeit. 

lentettek be komólv aszálykárt. Több gazdaság-
ban a szárazság következtében különösen rozs-
ban, zabban és takarminvban jóval kisebb lesz 
a termés, de 33 százalékos kár — amely az 
aszálykár hivata'as felvételéhez szükséges — 
Szeged környékén ugylátszik sehol sincsen. 
Szerdán elküldik a felterjesztést a pénzügymi-
nisztériumba, hogy Szeged határában komoly 
aszálykárt még nem tapasztaltak és ennek kö-
vetkeztében a kárfelvevő bizottság megalakítá-
sára nincs szükség. 

diák kirándulása 

Az első híradások ugy szóltak, hogy a ki-
ránduló vonattal a budapesti középiskolák ezer-
négyszáz fiu és leánynövendéke érkezik Sze-
gedre, most azonban értesítést kapott az ide-
genforgalmi hivatal, hogy a kiránduló vonat-
nak csak hétszáz diákutasa lesz, akiket elkíséri 
erre a tanulmányútra a főváros tanügyi osztá-
lyának hét vezető főíLztviselője is. 

A budapesti középiskolák fervszerüen illesz-
tették be a vidéki kirándulásokat tanítási prog-

ramjukba. Minden évben más és más városba 
indítanak diáikvonatokat, az elmúlt évben Egert 
nézték meg a fő\ árosi diákok. A kiránduló vo-
natok tervező bizottsága szép, Ízléses kiáltitá-
su isimertető füzetet adott ki a szegedi kirán-
dulás alkalmaiból. A füzet fedőlapját Szeged 
szinesnyomásu látképe díszíti, maga a szöveg 
pedig ismerteti a Budapest és Szeged között 
fekvő nevezetesebb városokat ús községeket 
és precíz, ügyesen összeállított tájékoztatót 
közöl Szegedről, számos jólsiikerült fénykép-
illusztrációval. Két térképmelléklet van a fü-
zetben, az egyik a szeged-budapesti vonal tér-
képe, a másik pedig Szeged legújabb térképe. 
A füzet ismerteti Szeged nevezetességeit, po-
litikai és közgazdasági helyzetét, intézményeit, 
kulturáíát és közli rövid összefoglalásban tör-
ténetét is. Ami a legfontosabb, a városnak ez 
a pompás ismertető füzet egyetlen fillérjébe 
sem került és belőle minden tórámdaló diák kap 
egy-egy példányt. A budapesti diákcV, ' ' 
egész napot jzegedem töltik, ötvenes csopor-
tokban tekintik meg a várost ók este tO óra 50 
perckor indul velük vissza a vonat, hazaérke-
zésük trtán iskolai dolgozatot irnak szegedi ta-
p'ilr ányírtjukról!. 

n finnugor 
kulfurbizottság tagjai 

Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az idiei 

finnugor kongresszus előkészítő kulturbízottsága 
kedden délelőtt tartotta értekezletét Budapes-
ten. az országházban, dr. Csekey István sze-
gedi professzor elnöklete mellett. Az értekezle-
ten résztvett Finnországból: Tulenheimo volt 
miniszterelnök, egyetemi tanár, Helsinki főpol-
gármestere; Szoimarante feözoktatásügyi állam-
titkár; Pesoneu tanügyi tanácsos, dr. Hiistenskó 
líceumi igazgató; Észtországból: Jürgenson ál-
lamtitkár és Ney a tudományos és művészeti 
ügyosztály főnöke. Az előkészítő bizottság a 
Tallinban megtarfand > l ödik finnugor kongresz-
szus időpontjáról tanácskozott. Az előkelő ven-
dégek tiszteletére a főváros kedd este a Gellért-
szállóban estebédet adott, a kultuszminiszter 
pedig 1 öncsőt a Nemzeti kaszinóban. Onni Jalas 
finn követ délután 5 órakor teán látta vendégül 
a bizottság tagjait.} 

A finn és észt vendégek 

szerdán délután Sze cdre 'érkeznek. 
A pályaudvaron a vendégeket ünnepélyesen fo^ 
gadják, mint a szegedi egyetem vendégeit. Szer-
dán este az egyetem bankette* Tendez. csütörtö-
kön megtekintik a 'rost. az egyetemi intézete-
ket. majd kirándulna1': a trianoni határra, a vá-
ros fe>hért M halgazdaságába és a paprikaraa-
loimhoz, megtekintik a szatymazi mintatamyá-
kat, mintagyümölosösöket és a szatymazi gaz-
dasági iskolát. Az északi vendégeket ettóséri 
Szegedre Onni Talas finn követ is. 
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Az Északi Sark Trade Horn-ja 

CSZUIMÓ 
A halhatatlan szerelem, az égő vágy, a vad 

gyűlölet drámá ja. 

Sehol olcsóbban! r
K

6Xpárr :̂ 
gyermekkocsik, gumi és 
szerelékek részletre Is. — 
N a gy J a v í t ó m ű h e l y -
SzánlóSóndor 

g é p r a k 1 &ra, Kiss Dávid-palota K i s s - u c c a 

Szép és jó t a x i t a k a r ? O * 
T á r c s á z z a a 
O l c s ó b u c i « « " » e s t i cJ l u a « J 6 » o k l 

Nincs komoly aszálykár 
Szeged határában 

Szerdán diák-különvonat 
érkezik Szegedre 


