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M 011 székliazéplíésc 
és a tanítói internátus felépítése 

elhatározott dolog 
— mondja a polgármester 

(A Délmaggarors^g munkatársától.) Altalános 
örömet és megnyugvást keltettek néhány hét-
tel ezelőtt Szegeden azok a hírek, amelyek sze-
rint a város tavasszal nagyobbarányu középitkezé-
sekre számithat, nevezetesen fölépitik a Boldog-
asszony-sugárut és a Gizella-tér sarkán, szemben 
a DMKE-palotával a tanítói internátust, amelynek 
terveit még gróf Klebelsberg Kunó dolgoztatta ki 
Pogány Móric műépítésszel, de amelynek felépíté-
sére a Bethlen-kormány bukása miatt nem ke-
rülhetett sor és fölépitik végre az Országos Társa-
dalombiztosító Intézet uj széképületét az erre a 
célra megvásárolt Gizella-téri és Tisza Lajos-kör-
uti üres telektömbön, a régi székház szomszédsá-
gában. A két építkezés, hozzászámítva az OTI 
régi székházának átalakitási munkálatait is — 
ennek az épületnek a helyiségeit ugyanis laká-
sokká alakítják át és az OTI bérbeadás utián kí-
vánja hasznosítani — körülbelül 

egymillió pengő építési költséget 

reprezentál, tehát komoly szerepe lehet a szc~3di 
munkanélküliség enyhítése terén. 

Az utóbbi hetekben, valószínűleg az esemé-
nyek torlódása ég a választási izgalmak követ-
keztében ezekről az annyira fontos kérdésekről 
nem igen esett szó Szegeden. Éppen ezért kér-
dést intéztünk most dr. Pálfy József polgá: -es-
terhez, hogy történt-e ezekben az ügyekben vala-
mi változás? A polgármester ezeket mondotta: 

— Mindkét építkezés ügye jól áll. 

Az OTI-nak elhatározott szándéka az ' 
építkezés, 

már a költségek fedezetét is kijelölték és csupán 
a belügyminiszteri jóváhagyás hiányzik a hatá-
rozatról. De értesülésünk szerint a belügyminisz-
ter hozzájárulása is biztosítottnak tekinthető, hi-
szen annakidején kijelentette a miniszter, hogy 
maga is helyesli az OTI tervét és szükségesnek 
tartja a szegedi u j székház felépítését mivel a hi-
vatalos jelentésekből meggyőződött arról, hogy a 
régi székház egyáltalában nem felel meg rendel-
tetésének. A főispán úrral éppen a napokban be-
széltünk erről a kérdésről és megállapodtunk ab-
ban, hogy legközelebbi pesti utunk alkalmából 
utánajárunk ennek a dolognak is, kisürgetjük a 
belügyminiszter jóváhagyását, amelyre azért van 
sürgős szükség, hogy az építkezési munkálatokat 
az OTI a kora tavasszal megindíthassa. A munka 
megindításáig még versenytárgyalást is kell tar-
tani az építkezésekre, tehát vigyáznunk kell, 
hogy ne repüljön el hiába az idő. 

A tanítói internátus 

felépítésének ügyét a kultuszminiszter legutóbbi 
nyilatkozatával végképen elintézettnek tekintem és 
nem hiszem, hogy jöhetne valami olyan fordulat, 
amely ismét elodázhatná ezt a munkát. 
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L<< Menny! „tranzité-bort 
csempésztek be a városba fogyasztási adó 

lerovása nélkül 
Kiterjesztették a kisvasúti vizsgálatéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hónapok 
óta tart az a vizsgálat, amelyet a polgármester a 
kisvasúti borcsempészés ügyében rendelt el, de 
még mindig nem jutott a befejezés stádiumába, 
sőt ujabban szükségessé vált a kiterjesztése is. Je-
lenleg a fogyasztási adóhivatal egyik számvevője 
vizsgálja át a kisvasút irattárát és a Máv. igaz-
gatóságának engedélye alapján a nagyvasúti ira-
tok között is kutat. Azt kell megállapítania, hogy 
mennyi kisvasuton szállított bort vitt tovább Sze-
gedről a Máv. Felmerült a vizsgálat során ugyanis 
az a gyanú, hogy 

nemcsak dugottan szállított bort csem-
pésztek be a fogyasztási adó lerovása 
nélkül a városba, hanem szabálysze-
rűen feladott bort is igen jelentős 

mennyiségben, 

még pedig olyan módon, hogy a bort tranzitóáru-
ként adták fel valamelyik kisvasúti állomáson, de 
Szegeden nem rakták át a nagyvasutra, hanem — 
miután már kikerülte a vámházakat — egyszerűen 
behozták a tranzitóárut Szegedre, amely így meg-
menekült szintén a fogyasztási adó lerovása elől. 
Hogy van-e alapja ennek a gyanúnak és hogy 
mennyi bor került ilyen módon be a város belte-
rületére,' azt igen könnyű lesz megállapítani. A kis-
vasút irataiból megállapítják majd, hogy a kis-
vasúti állomásokon mennyi tarnzitó bort adtak fel, 
¡1 nagyvasúti iratokból pedig azt állapítják meg, 
hogy a Máv. továbbszállítás céljából mennyi kis-
vasuton érkezeti tranzitóbort vett át. 

A vizsgálat, éppen azért, mert ujabb momen-
tumuk merültek fel, még jó néhány h^tig eltart. 

Az iratok jelenleg a tiszti ügyészségnél 
vannak 

tájékozódás céljából, azután ismét visszakerülnek 
dr. Pdvó Ferenc tb. tanácsnokhoz, a polgármester 
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I által megbízott vizsgálóbiztoshoz, aki folytatja a 
I tanúkihallgatásokat, hogy azután a vizsgálat ered-

ményéről részletes jelentést tegyen a polgármes-
ternek. 

A borcsempészés miatt indított vizsgálattal kap-
csolatban olyan hírek terjedtek legutóbb el, hogy 
a kisvasúinál más visszaélések is történtek és ál-
lítólag ezekkel a visszaélésekkel van összefüggés-
ben az üzemigazgatóságnak az a decemberben ho-
zott határozata, amellyel egy háromtagú bizott-
ságot küldött ki a kisvasúti ügyek megvizsgálásá-
ra. Kérdést intéztünk errevonatkozólag dr. Pálfy 
József polgármesterhez, aki elmondotta, hogy a há-
romtagú bizottság kiküldésének, amely tulajdonké-
pe. 1 csak hétfőn történt meg, semmiféle összefüg-
gése nincs a vizsgálattal. 

— Ezt a bizottságot én küldöttem ki — mondotta 
a polgármester — még pedig csak azért, hogy 

a kisvasút javítóműhelyének működését 
vizsgálja felül. Felmerült ugyanis az a vád az 
üzemigazgatóság egyik multhavi ülésén, hogy a 
kisvasút javítóműhelye nemcsak a kisvasút üze-
mével kapcsolatos munkák elvégzésére vállalko-
zik, hanem vállal magántermészetű munkát is és 
ezzel jogi sulatlan konkurrenciát okoz a magánvál-
lalkozásnak. A háromtagú bizottság a javítómű-
hely működését kizárólag ebből a szempontból 
vizsgálja felül. Tudomásom szerint a kisvasúinál, 
eltekintve a borcsempészéstől, 

egyéb szabálytalanság nem történt. 
A mult évben szó vplt ugyan arról, hogy a vasút 
a megengedettnél silányabb minőségű talpfákat 
vett át és épített be pályatestbe, de a vizsgálat 
során kiderült, hogy ez a vád teljesen alaptalan. 
A talpfákat felkérésemre dr. Veress Gábor Máv. 
igazgató vizsgálta meg és megállapította, hogy 
azok teljesen kifogástalanok. 

Heil Hitler" 
nem érvényes 
a Saar-vidéken 

Suarbrücken, január 8. A Németországhoz való 
visszacsatolás hivei, akik a Német Frontba tömö-
rültek, elkeseredéssel látták, hogy a megkezdődött 
népszavazásnál a szavazatok egyrészét érvénytele-
nitették. Mint ismeretes, most adták le szavazatu-
kat a saarvidéki kormányhatóság, posta és rendőr-
ség német alkalmazottai. A szavazás, amely a 
küszöbönálló népszavazás főpróbájának tekint-
hető, kedden este nyolc órakor ért véget. A saar-
vidéki kormányzóbizottság, mely a legfőbb ellen-
őrzést gyakorolja a népszavazás felett, szigorú in-
tézkedéseket léptetett éietbe, a szavaztok érvényes-
sége tekintetében. 

így érvénytelen azoknak a szavazata, akik a 
vazóhelyiségben akár a német üdvözlésre, akár 
más módon kifejezésre juttatják, hogy hogyan sza-
vazzanak. Azonkívül pontosan megállapították, 
hogy milyen ceruzával szabad a szavazócédulán 
megjelölni a keresztet. 

Beckingen-Mettiach kerületben hétfőn az egyik 
szavazóhelyiségben harminckét szavazásra jogosul! 
közül ötnek a szavazatát érvénytelenítették azért, 
mert a szavazóhelyiségben Heil Hitler !köszöntéssel 
kifejezésre juttatták, hogy Németország mellett sza-
vaznak. 

Vizsgálat 
egy haláleset körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
reggel a Malom-ucca 6 szám alatti lakásában 
holtan találták Balázs Lukácsné 70 esztendős asz-
szonyt. Balázsné évek óta hozzátartozóinál lakott 
a Malom-ucca 6. szám alatt. Kedden reggel hiába 
költötték az öregasszonyt, nem mozdult. Kihivtáb 
a mentőket, de azok csak a beállott haláll konsta-
tálhatták. Az esetet jelentették a rcndőrséi;nek, 
amely a haláleset ügyében megindította a ívonio-
zást. 

Elrendelték a holttest orvosszakértői felbonco-
lását és evégből Balázs Lukácsné. holttestét be-
szállították a törvényszéki orvostani inté-etlj.' 
Az eddigi jelek szerint Balázs Lukácsot' hálálni 
szivbénulás okozta, de ezt csak a boncolás íogja 
tudni pontosan megállapítani. Kihallgatták Balázs-
né hozzátartozóit, akik elmondották, hogy az 
idős asszony már régóta gyengélkedett. Tegnap 
este rendes időben lefeküdt, egész éjszaka nyu-
godtan aludt, legalább is ők ugy gondolták, reg-
gelre pedig holtan találták. A hozzátartozók nem 
hiszik, hogy az idős asszony önként vált volna 
meg az életétől. 
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P A N O P T I K U M 
Szines sçrand guignol film Lionel Atwil főszu-
replésével- 5. 7, Í). 
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