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Pálfy polpármesterhelyettes 
szerdán benyújtotta pályázatát 

a polgármesterválasztásra 
A választási froní eseményei 

(A Délmagyarország munkatársától .) Dr. 
P á 1 f y József polgármesterhelyettes szerdán 
délelőtt meglátogatta hivatalában B á r á n y i 
Tibor főispáni, akinek hivatalosan bejelentet-
le, hogy pályázik a polgármesteri állásra. A 
lórvény szerint csak a külső pályázóknak kell 
irásos pályázatot benyúj taniuk, a tényleges 
szolgálatot teljesítő tisztviselők szóbelileg is 
bejelenthetik pályázatukat és a főispáni h iva-
tal ezekről a bejelentésekről jegyzőkönyvet 
vesz föl. 

A főispán jegyzőkönyvbe foglaltatta dr. Pá l -
fy József bejelentését 

A polgármestprhelyettes az első, 
aki benyújtot ta pályázatát, de sem 
a polgármesteri, sem a tanácsnoki 
állás aspiránsai közül más nem 

jelentkezett még. 

Valószínűnek látszik, hogy a legtöbben meg-
vár ják a pályázati határ idő utolsó napjá t és 
pályázatukat hétfőn n y ú j t j á k be, a déli ha-
rangszó előtt, mert délben lezárják a pályá-
zatot. 

Felkereste a főispánt szerdán dr. K e l e m e n 
László törvényszéki biró is, akinek szintén el-
határozott szándéka, hogy pályázik Somogyi 
Szilveszter örökére. Ezt a szándékát most ha-

tározott formában is közölte "a főispánnal, aki 
azonban ezt a szóbeli bejelentést nem vehette 
tudomásul, mert dr. Kelemen László nem vá-
rosi tisztviselő, hanem aktív bíró és így Írás-
ban kell pályáznia. 

Felmerült az a kérdés is dr. Kelemen László 
személyével kapcsolatban, hogy mint aktív 
itélő hiró pályázhat-e. 

— Ezzel a kérdéssel még nem foglalkoztam 
— mondotta a főispán —, mert hiszen az csak 
akkor lesz aktuális, ha benyú j t j a a pályázatát 
és összeül a jelölő bizottság. Akkor vizsgáljuk 
ma jd meg, hogy mi a helyzet és mit ír elő a 
törvény. 

Dr. Pál fy József kijelentette a Délmagyaror-
szág munkatársa előtt, hogy a választás előtt 
nem tesz látogatást a törvényhatósági bizott-
ság tagjainál , elsősorban azért nem, mert mint 
a város szegedi születésű régi tisztviselőjének 
nincs szüksége a bemutatkozásra, de azért sem, 
mert a polgármesteri állás méltóságával nem 
ta r t ja összeegyeztethetőnek az ilyen látogatá-
sokat. 

— Azt valószínűleg megteszem — mondotta 
dr. Pál fy Jószef —, hogy körlevélben hozom a 
törvényhatósági bizottság tagjainak tudomá-
sára, hogy benyúj tot tam pályázatomat a pol-
gármesteri állásra 

AZ OSZTRÁK „FIZETŐ VENDÉGEK" 
ELŐŐRSE SZEGEDEN 

Juliusban nagyobb nyaralócsapat érkezik 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi Idegenforgalmi Hivatal hónapok óta tartó 
propagandamunkájának eredményeképen megér-
keztek Szegedre Bécsből, illetve Ausztriából az 
első fizető vendégek. Egyelőre csnk négyen, de a 
közeli napokban és hetekben nagyarányú vendég-
járásra van kilátáfl. 

A Szegedre érkezett bécsiek mintegy felderítő 
szolgálatra vállalkoztak, hogy részletesen tájé-
koztassák az otthoniakat a szegedi viszonyokról, 
főleg arról, hogyan lehet nyaralni, pihenni a Ti-
sza partján. A vendégek között van az egyik bé-
csi nagy nemzetközi szálló vezetője, aki a legna-
gyobb elragadtatással irt haza Szegedről. Az Ide-
genforgalmi Hivatal tisztviselője előtt kijelentette, 
hogy azok a dolgok, amelyeket Szegeden talált és 
tapasztalt, messze meghaladják a béesiek várako-
zását, különösen hivatalos és a magánemberek 
előzékenysége, barátságossága esett jól a vendé-
geknek. De a legteljesebb mértékben meg vannak 
elégedve az elszállásolással — ujszegedi villákban 
kaptak szép szobákat a bécsi fizető vendégek — és 
az ellátással, az élelmezéssel is. Nagyon ízlik ne-
kik a szegedi vendéglők főztje, nagyon tetszenek a 
tiszai fürdők, a strandok és az ujszegedi uszoda. 

Az osztrákok szegedi nyaraltatási akcióját, 
n/int ismeretes, az österreichischer Automobil 
Klub szervezi meg, a jelek szerint szép sikerrel 
Julius első napjaiban érkezik meg az első nagyobb 
nyaTalóesoport Szegedre. A bécsiek huszonnyolc 
napi teljes ellátásért — lakás, naponta négyszeri 
étkezés, szabad fürdőhasználat a nagystrandon, 
vagy a SzUE uszodájában — kilencvenöt pengőt 
fizetnek, tehát száz pengőből kitelik egy teljes hó-
napi nyaralás költsége. 

A Szegeden tartózkodó osztrák nyaralók el-
mondották, hogy már csak azért is nagy sikere 
lesz a szegedi nyaralási akciónak, mert Bécsben 

és általában egész Ausztria területén igen feszült, 
rendkívül idegesítő mostanában a hangulat. A so-
rozatos bombamerényletek miatt mindenki öröm-
mel menekül idegenbe és Szegeden a csend, a biz-
tonság, a nyugalom az, ami a legnagyobb mérték-
ben idevonzza a pihenésre, a biztonságra vágya-
kozó fáradt osztrákokat. 

Országos 
díjszabási értekezlet 
Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Senn 
Ottó. az állajtnvar.itak elnökigazgatója még a 
mu!t év folyamán elfogadta dr. Tonelli Sándor 
kaimaraji főtitkárnak azt a meghívását, hogy 
az országos állandó díjszabási bizottság egyik 
legközelebbi konferenciáját nc Budapesten, ha-
nem Szegeden tairtsa. A bizottság, melyben kép-
viselve vannak az ö&>jes hazai asutak, a keres-
kedelmi és iparkamarák, mezőgazdasági kama-
rák, valamint az országos jellegű szabad érdek-
képviseletek és különböző hivatalok, a megálla-
podás értelmében konferenciáját junius 21. és 
72-ere tűzte ki. A szegedi konferencia a nor-
mális ülésektől eltérő keretek között fog lefoly-
ni, mert most tölti be a l.'áboru után szerve-
zett bizottság fennállásának tizedik esztendejét 
és az elnöki 'isziet ezalkalommal fogja az el-
nök igazgatóvá kinevezett dr. Senn Ottó, a ke-
reskedelmi osztály uj főnökének, Veress Gá-
bor igazgatónak átad.ii. 

A kétnapos konferencia résztvevőinek foga-
dása ügyében szerdán délelőtt értekezlet volt a 
városházán, amelyen dr. Pdlfy József helyet-
tes polgármester, Tichy Antal üzletigazgató, dr. 
Szilágyi Ferenc üzletigazgatóhelyettes, Főző 
Márton n a z g a t ó és dr. Tonelli Sándor kamr-
rai főtitkár vettek részt. Az ideiglenesen meg-
állaoitott orogram szerint a vendégek 20-án este 

érkeznek Szegedre, az első ülést 21-én délelőtt 
tar t ják a kereskedelmi és iparkamarában. Dél-
után a vendégek a gazdasági vasúton Alsóta-
nyára rándulnak ki. 21-én délelőtt a vasutak 
képviselői zárt ülést tartanak részben az előző 
napi határozatok végrehajtásának megbeszélé-
sére, részben pedig intern vasúti kérdések meg-
tárgyalása céljából. A második napi ülés után a 
vendégek megnézik Szeged nevezetességeit, a 
fogadalmi templomot és az egyetemi épületeket. 

n villám halálra sújtott 
egy 19 éves lányt 

(A Délmagvország munkatársától . ) A kedd 
délutáni v iharnak egy halálos áldozata 
akadt Gajgonván, ahol a villám halá l rasuj to t t 
egy leányt. Délután fél öl órakor ért a v ihar 
Gajgonyára. Ebben az időben még sokan k ü n n 
voltak a földeken, igy Á b r a h á m Boris 19 
éve.- lány is, ak i I s t v á n nevű fivérével együtt 
aral ta a rozsot. A fiu kaszált, a lány pedig a 
kévéket hordta. Amikor kitört a vihar, a m u n -
kát nem hagyták abba, h a n e m tovább dolgoz--
lak. A lány éppen két kévét kapott fel, amikor 
óriási csattanás hallatszott. Ábrahám István, 
aki huga előtt állott 3—4 méterrel, erős nyo-
mást érzett a fejében, a következő pi l lanatban 
pedig elterült a földön. Amikor magához tért 
és keresni kezdte a húgát, megdöbbenve látta, 
hogy a huga a közelében fekszik, arcra borul-
va, a kezében pedig ég a két rozs kéve és a 
lány pirospettyes r u h á j a is. Közelebbről azl is 
észrevette, hogy a lány h a j a is megpörkölő, 
dött. A lánv a bátyja szavára nem mozdult , 
élettelenül feküdt a földön. Az előhívott orvos 
megállapította, hogy a lányt villámcsapás érte, 
amelynek következtében nvomban meghalt A 
villám a iobb vállán találta el és a há tán ke-
resztül lefutott egészen a sarkáig. 

fl szegedi gazdák ^ 
aszály- és jégkára 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt a Szegedi Gazdasági Egyesület választ-
mánya ülést tartott dr. Hunyadi-Vass Gergely 
elnökletével. A város gazdaközönségét sújtó 
aszály és jégverés okozta károk enyhítése érde-
kében elhatározta a választmány, hogy az eljá-
rás egyszeriisitése végett kérni fogja, miszerint 
a Gazdasági Egyesület együttcsen Is bejelent-
hesse a károsultak neveit. Elhatározta a választ-
mány, hogy az idén is megrendezi a mezőgaz-
dasági kiállítást. 

Korom Mihály javaslatára az elnökség eljár 
az illetékes hatóságoknál, hogy a vámórlŐ mal-
mok által szedett őrlési vám százalékát leszál-
lítsák. Egyben kérte, hasson oda az egyesület,-
hogy a jég- és aszálykár által sújtott területe-
ken az adókedvezményt ne a föld tulajdonosa, 
hanem közvetlenül az érdekelt bérlők kapják. 

Küllő Zoltán gazdasági felügyelő bejelentette, 
hogy a károk felülvizsgálására a földművelési 
és pénzügyminisztériumok úgynevezett repülő-
bizottságokat küldenek ki Szegedre is. Bejelen-
tette továbbá, hogy a földművelésügyi miniszté-
rium az idén is folytatja a kedvezményes fai-
buza-vetőmagakciót. 

Elhatározta az egyesület Szenesi Ferenc in-
dítványára, hogy a szegedi gyümölcstermelés 
éndekében tarifamérséklést és gyümölcsértéke-
sitö szövetkezetek felállítását kéri a kormány-
tól. A választmány köszönetet mond Kállay 
földművelési miniszternek, amiért elhatározta, 
hogy a szegedi tanyák között 20 öntözőkutat 
állíttat fel. Az öntözőkutakat az egyesület azon 
gazdák között oszt ja ' szét. akik bővizű kutta! 
rendelkeznek és kötelezik magukat arra, hogy 
három gazdasági éven keresztül 600 négysz .V 
öles terü'etet öntözőgazdálkodásspl müveinek 
meg. 

B E T T T K Ö T T M O 2 I 
VloUó nap! l lolso nap! 

Egy modern asszony szive 
Iréné Dunne, a „Mellékucca* főszereplőiének 

ezidr-i natrv sikore 


