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nőksége szerdán fllést tartott, amelyen foglalko-
zott a politikai helyzet aktuális kérdéseivel. En-
nek folyamán a legnagyobb felháborodással és 
mély megdöbbenéssel fogadta azt a nyilvános-
ságra jutott tényt, hogy Eckhardt Tibor, a 
független kisgazdapárt vezére, milyen példát-

Bndapest. augusztus 29. A kereskedelmi mi-
nisztériumban most folyik az útépítési pályáza-
tok felülvizsgálata. Fabinyi Tihamér kereskedel-
mi miniszter most vizsgálja át a javaslatokat, 
amelyek az úthálózat kiépítésére és megjavítá-
sára irányulnak. Az úthálózatok kiépitése köze-
lebbről érdekli Szegedet, mert a tranzkantinen-
tdlis autóút Szegeden halad keresztül. A keres-
kedelmi miniszter szerdán az ügyben nyilatko-
zatot tett és ebben a következőket mondotta: 

— Legelsősorban a tranzkonttnentális útról 
kell szólnom, amelynek bndapest—kecskeméti 
szakasza legkésőbb október folyamán megnyílik-
Regi kívánságokat teljesít ez az útépítés, amely-
nek második részére is kiírtuk már a pályázato-
kat. A kecskemét—szeged—horgosi útszakasz 
megépítésére vonaikozóan beérkeztek a pálya-

lanul reakciós magatartást tanúsít a választó-
jogi reform kérdéseben. Az elnökség elhatároz-
ta a pártvezetőségnek péntekre való sürgős ősz. 
szehivását, hogy ezen az ülésen az adott hely-
zetben szükséges határozatokat meghozhassa és 
a megfelelő intézkedéseket megtehesse." 

munkák, amelvelknek pénzügyi és műszaki szem-
pontból való felülvizsgálata most van folya-
matban- Nyolc-tiz napon belül elém kerül az 
egész anyag ós akkor dönteni tudunk ebben a 
kérdésben is. 

— Intencióm az. hogy a trazkontinentális nt 
semmiesetre se kerülje el Szegedet. Ennek elő-
fej tétele. hogy Szeged az ebből eredő többlet-
költségek egyrészét vállalja. Meggyőződésem 
ugyanis, hogy az országnak ilyen hatalmas em-
p őri írnia, mint Szeged, nem hagyható ki ennek 
a nemzetközi útnak irányvezetéséből- Nemcsak 
az útvonal vezetés technikuma, hanem 
Szeged súlya, kulturális és gazáasági szerepe 
Is figyelembeveendő érmek a k é r d j e k az elbí-
rálásánál 

a kamara elnökségéhez ás rendkivüü ülés össze-
hívását kérték, ltogy a kamara itt fejezze ki til-
takozását a vásárhelyi kirendeltség likvidálása 
ellen. Vértes Miksa elnök csütörtök délelőtt 11 
órára hivta Össze a kamara rendkívüli ülését-

Ujabb halálos itélet 
Ausztriában 

Leoben, augusztus 29. A St. gallenf felkelők 
ügyében az itteni katonai törvényszék előtt szer-
dán hirdettek Ítéletet. É b n e r Ferenc fővád-
lottat kötéláltali halálra, S c h i t z Flóriánt és 
B e r g e r t életfogytig tartó börtönre, a többi 
vádlott közül kettőt 20 évi, kilencet 10 évi, egyet 
2 évi és egyet 1 évi súlyos börtönre Ítélték. 

Ébner Ferencen éjjel 11 óra 7 perckor végre-
hajtották a halálos Ítéletet. 

Öngyilkosság 
az ujszegedi ligetben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán este az Üjszegedi templom mellett egy is-
meretlen, 35 év körüli nő megmérgezte magát. 
Mire a mentők kiértek, meghalt. Holttestét a 
bonctani intézetbe szállították 
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Sport, szórakozás, strandfürdő 

II Benedict-iskola 
megnyitás előtt áll 

„Egy nyelvet sem lehet elméleti uton megta-
nulni — mondja a B e n e d i c t-iskolák fő-
igazgatója. Értesülésünk szerint néhány nap 
óta Szegeden tartózkodnak az Európaszerte el-
terjedt svájci Benedict-nyelviskola szervezői, 
hogy itt is felállítsák iskolájukat, amely mód-
szerük révén már az egész világon hires. A kö-
zeli napokban már meg is nyilik a szegedi Be-
nedict-iskola a Müller-palotában, Dugonics-tér 
11. szám alatt, ahol szép, tágas tantermek és 
minden egyéb kényelem áll a tanulók rendelke-
zésére. 

A Benedict-iskola svájci vállalkozás, mely-
nek székhelye Lausanneban van. Jelenleg Eu-
rópa nyugati részében 40 Benedict-iskola mű-
ködik. Most nálunk is, országszerte felállítják 
a Benedict-iskolákat. Hétfőn, azaz 3-án kez-
dődnek a beiratkozások és 10-én a tanítás. 

A Benedict-módszer rendkívüli közkedvelt-
ségének és elterjedtségének az a titka, hogy 
olyan társalgási módszerrel dolgozik, melyhez 
nemcsak a beszédet, de a látás és hallás érzék-
szerveit is igénybeveszi és szorosan gyakorlati 
élethez igazodik. Egyidejűleg azonban a nyelv-
tant is praktikusan beleszövi. Tehát épen az 
ellenkezőjét adja az egyébként szokásos nyelv-
tanulásnák, amely nyelvtannal szokta kezdeni. 
Az a nézetünk, amelyet egyébként a gyakorlat 
is igazolt, hogy elmeleti uton lehetetlen nyel-
vet elsajátítani. A módszerük — röviden szól-
va: nem előadás, hanem társalgás. 

A Benedict-iskolát magas kitüntetések is iga-
zolják. Birtokában van a francia akadémia leg-
magasabb kitüntetése, a tudomány Phoemx-
rendjele és Párizs aranyérme a becsületrend-
del. — És mindezt az utolsó négy év alatt sze-
rezte. Tanítványai között olyan jelentős szemé-
lyiségek is voltak, mint a holland királynő, a 
belga király, a luxemburgi nagyhercegnő,_ akik 
elismerésüket ajánlólevelekkel feiezték ki. 

4100-al szaporodik 
az OTI szegedi pénztárának 

taglétszáma 
Szeptember elsejétől húszezerre emelkedik a tagok száma — négy-
gyei csökkentették a tisztviselő létszámot — Vásárhely táviratilag 

tiltakozik a kirendeltség Szegedhez csatolása ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Országos Társadalombiztosító Intézet területi 
reformja során, minit megírt^ a Délmagyaror-
szág. a szegedi kerületi pénztár beosztása is 
megváltozik. A változás szombaton reggel 
életbe lép-

A legnagyobb változást a hódmezővásárhe-
lyi kirendeltség megszüntetése jelenti. Ez be-
fejezett dolog, a vásárhelyi kirendeltség nyolc 
tisztviselőjét el is helyezték Vásárhelyről. A 
vásárhelyi érdekeltek. köztük a város, az 
ipartestület, a Gazdasági Egyesület és a Ke-
reskedelmi Testület, nem tudnak még most sem 
belenyugodni a kirendeltség megszüntetésébe; 
tegnap a következő szövegű táviratot küldték 
a belügyminiszterhez. valamint az OTI elnök-
ségéhez: 

„Négyezren felüli taglétszámmal biró, aktív, 
nagy kezelési felesleggel dolgozó OTI-kiren-
deltségünk megsemmisítése ellen tiltakozunk. 
Kérjük annak önálló kerületté való szervezését 
és a szentember elsejére történt megszüntetés 
távirati felfüggesztését-" 

Értesülésünk szerint ezzel egyidejűleg az 
érdekképviseletek rendkívüli közgyűlés össze-
hívását kérték Soós István polgármestertől, 
hogy tiltakozzanak a kirendeltségnek a meg-
szüntetése ellen. 

A szegedi OTI-pénztámál — függetlenül a 
vásárihelyi érdekeltség akciójától — az átcso-
portosítás munkáját teljesen befejezték- A vá-
sárhelyi kirendeltség idecs a tolásával négy-

ezerszázzal növekedik a szegedi pénztár tag-
létszáma; szeptember elsejétől kezdve már 20 
ezer tagja lesz a szegedi pénztárnak. Annak 
ellenére, hogy a taglétszám 25 százalékkal 
emelkedik, nemhogy szaporítanák, haneim el-
lenkezőleg csökkentik a szegedi pénztár tiszt-
viselőinek számát- Az utóbbi időben ugyanis 
négy tisztviselőt leépítettek a szegedi pénztár 
nál. 

A hivatali elhelyezés is akadályokba ütkö-
zik a szegedi pénztár régi székházában. Ideig-
lenesen kisebb átalakítással próbáltak segíteni 
az állapotokon. Ez a helyzet azonban nem 
tartható fenn és az OTI elnöksége is tisztában 
van. Értesülésünk szerint, a jövő héten ismét 
foglalkozik az elnökség a szegedi székház fel-
építésének ügyével. 

A vá&árlielyi kirendeltség megszűntetésével 

rendkívüli ülésen foglalkozik a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara. 

* 

A vásárhelyi kamarai tagok már a legutóbbi tel-
jes ülésen tiltakoztak a kirendeltség megszünte-
tése ellen és kérték, hogy a kamara illeté-
kes helyen is tegye szóvá tiltakozásukat. A ka-
mara vezetősége szeptember 4-én. a kamaráknak 
a kereskedelmi miniszter előtt megtartandó an-
kétján akarta kérni a vásárhelyi ÖTI-kirendelt-
ség további fenntartását- Mivel azonban szep-
tember elsején megszűnik a kirendeltség, a vá-
sárhelyi kaim arai tagok most beadvánvt intéztek 

Fabinyi kereskedelmi miniszter: 

A íranzKontinenlálís nt semmicsetre se 
keroiheti cl Szegedet" 

„Szeged súlya és gazdasági szerepe figyelembe veendő 
az útépítésnél 


