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Ujabb hirek és kombinációk
a szegedi
betöltése

3

szék

a kombináció teljesen aj,

Budapesti felentések szerint Ney Géza pestvármegyei főjegyzői nevezik ki Bárányi Tibor utódjául
(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány
nap óta csend uralkodik a főispáni fronton,
ujabb kombinációk nem keltek szárnyra, u ]
nevek nem bukkantak fel, csupán az a hir terjedt el, hogy egyelőre, gyors tempóban nem
igen lehet számítani az u j főispáni kinevezésre.
B á r á n y i Tibor, Szeged lemondott főispánja, aki az elmúlt napokban Budapesten
tartózkodott, kedden délelőtt adta át a hivatalát a főispáni teendők ideiglenes ellátásával
megbízott dr. P á l f y József polgármesternek.
A hivatalátadás
tizenkét óra után történt meg a főispáni hivatalban. Bárányi Tibor a belügyminisztertől kapott rendelkezés alapján átadta a polgármesternek a bizalmasan kezelt iratokat és tájékoztatta a folyamatban levő ügyekről.
A hivatalátadás formalitása rövid ideig tartott utána a polgármester visszament hivatalába.
Bárányi Tibor
pedig összecsomagolta saját dolgait és elhagyta a szegedi városházát.
— Most felutazom Budapestre — mondotta
—, lakás után nézek. Remélem, rövidesen találok megfelelő lakást. Azután visszajövök költözködni, közben elvégzem a bucsuíátogatásokaL Azt hiszem, rövidesen végleg elhagyom a
várost
A napok óta tartó csend kedden váratlanul
megszakadt Két budapesti lap azt a hirt közölte reggel, hogy megtörtént a döntés a szegedi főispánság ügyében és Szeged u j főispán ja
Ney Géza, Pest vármegye főjegyzője
lesz.
„Napok óta főként az a kérdés van az érdeklődés előterében, hogy ki lesz Szeged u j
főispánja — Írja keddi tudósításában az egyik
budapes-ti lap. Azt a hirt terjesztették, hogy a
Nep egyik exponense kerül ebbe az állásba,
ami érthető nyugtalanságot keltett, Éppen ezért megnyugvást keltett, amikor hétfőn délután arról értesült Szeged város
közönsége,
hogy a kormány Ney Géza dr.-t, Pestmegye
mostani népszerű főjegyzőjét fogja klnevexni
* város főispánjává. Ney Géza kinevezését
Szegeden pártkülönbség nélkül szerencsés megoldásnak mondják — írja tovább a lap. Ugy
ismerik, mint a vármegyei élet régi elsősorbell harcosát, aki most értékes közigazgatási
tapasztalatok birtokában kezdi meg uj működési k ó r é t Érdeméül tudják be, hogy eddigi
pályafutása során meg tndta őrizni politikai
függetlenségét, ami kivételes képességein kívül jelentősen hozzájárult népszerűségének fokozásához. A szegedi társadalom örömmel
látja a főispáni székben azt a férfiút, aki mindig a középúton járt, soha szélsőségek felé
nem hajlott s a magyar közélet tettrekész,
erőskezű vezető egyéniségének bizonyult." A
lap ezután igy folytatja tudósítását: „Ney Géza kinevezésében beszédes bizonyítékát látják
Szegeden egynttal annak Is, hogy a Nep ssélsőséges frakciója nem tudott érvényesülni a«
nj főispáni állás betöltésénél. Ney Géza közéleti múltjában és egyéniségében garanciát
látnak abban, hogy Szeged városában a társadalmi békét • a rendet semmiféle Bökkenők
nem fogják veszélyeztetni."

Azok a pesti lapok, amelyek ezt a kombináBelvárosl Mezi

Szerdán utoljára

Keresztes hadjárat
Sxéchenyl Mosl

Szerdán és ostitörtökön

Exmenyasszony
A Metró-filmgyár különleges filmremeke

Joan Crawford, Clark Qable főszereplésévé

ciót közölték, kedden a déli órákban
el Szegedre és híradásuk mindenütt

jutottak

a meglepetés erejével
hatott. Előzetesen senki sem tudott erről a kom-

Dante pokla

filmváltozata

binációról és így bizonyóra téves lehet a hir
szegedi keltezése.
Mértékadó szegedi körökben érdeklődtünk
az ügyben és mindenütt azt a felvilágosítást
kaptuk, hogy

előzetesen Szegeden senki sem tudott róla és
igy Ney Géza neve meglepetésként került forgalomba. Az a hir azonban már napokkal ezelőtt elterjedt hogy Szeged nem kap szegedi
főispánt, hanem Bárányi Tibor utódául olyan
valakit neveznek majd ki, aki nem vett eddig
részt Szeged közéletében.
A híradásokat és kombinációkat kedden még
nem erősítették meg.

Pokol a földön 1/30.
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öfívcs terv
az eggslges városrendezési program
megvalósítására
Hatszázezer pengős munkaterv a városrendezési bizottság előtt
(A Délmagyarország munkatársától.) Januárból már csak néhány nap van hátra és igy
nagyon valószínűtlen, hogy a város még ebben a hónapban megkapja idei költségvetésének belügyminiszteri jóváhagyását Erre pedig nagy szükség lenne, különösen az idén, hiszen a közgyűlés százezer pengőre emelte fel
a városrendezési költségelőirányzatot A munkálatokat csak eiőre elkészített és alaposan
megfontolt program alapján lehet megkezdeni, különben szétforgácsolódnak a dolgok. A
programra a jelek szerint már készül a város.
Erre lehet következtetni abból a válaszból,
amelyet dr. P á l f y József polgármester adott
kedden délelőtt egy nála járt küldöttségnek.
A polgármestert a rókusiak küldöttsége kereste föl kedden délelőtt K ő r m e n d y
Mátyás ipartestületi elnök vezetésével. A küldöttség a Nádas-ucca és a Makkoserdő-sor csatornájának elkészítését sürgette. Körmendy Mátyás elmondotta, hogy a közgyűlés erre a munkára kijelölte a fedezetet, tehát pénzügyi akadálya nem lehet a közgyűlési határozat sürgős
végrehajtásának.
Dr. P á l f y József polgármester válaszában
elmondotta, hogy az ilyen természetű kívánságok most mind a városrendezési bizottság
elé kerülnek, a bizottság február harmadikán
össze is ül, hogy letárgyalja a hozzáutalt kérdéseket és letárgyalja azt
az egységes munkaprogramot,
amelynek összeállításán most dolgozik a mérnöki hivatal. Tulajdonképpen öt esztendős városrendezési program készül, mert ugy látszik,
hogy a komoly program végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételekkel rendelkezni fog a
város. A terv az, hogy
a következő 3 évben ls 100—100
ezer pengőt irányoz erre a célra
elő a város, az ötödik esztendőben
pedig körülbelül 250.000 pengő
szabadul fel,
mert töhb kamatfizetési kötelezettség megszűnik addigra. Igy tehát több, mint 600.000 pengős
munkaprogrammot lehet összeállítani és ennek
a programnak a keretében gondoskodni lehet
a városrendezési szükségletek
programszerű
kielégítéséről.
A küldöttség arra kérte a polgármestert,
hogy a kért csatornázási munkálatok elrendelését ne mulassza el, mert ezt a munkát a város hatósága már régen sürgősnek minősítette
és soronkívüliséget is biztosított rá, eddig
azonban a határozatok végrehajtását következetesen elhalasztották. Hivatkoztak a rókusiak
arra is, hogy a Nádas-ucca és a Makkoserdő-

sor csatornázási költségeire a százezer pengői
városrendezési tételtől függetlenül külön fedezetet jelölt ki a közgyűlés, a munka elvégzésének tehát mindenképpen kell, hogy biztosított fedezete legyen.

Főispáni értekezlet
a belügyminiszternél
Budapest, január 28- A MTI jelenti;
Kozma
Miklós belügyminiszter elnökJetéW k«dden
délben 13 órakor a belügymlniszstériumhan kizárólag adminisztratív kérdések megbeszélése
végett főispáni értekezlet volt. amelyen politikai kérdések
nem szerepeltekAz értekezlet
során az uj főispánok üdvözlése után az e/rdflr
telepitések és fásítások végrehajtása tárgyában
volt megbeszélés, ameilyen a földművelésügyi
és honvédelmi minisztérium kiküldöttei 1» résziveitekUtána a kis- és nagyközségiekben, valamint
a vármegyék területén az inség akció szélesebb
megszervezése, majd kisebbjelentőségű admimiisetraitív kérdések kerültek tárgyalásra- Aa
értekedet két óra után ért véget.

Kassák Lajost
jogerősen felmentették
Budapest'
január 28- Kassák Lajos ,.Egy ember éllete" című önéletrajzának azon kötete
miatt, amely a kommün alatt történt eseményekkel fbglaJkozik. az ügyészség a magyaT

állam és társada^-om törvényes rendjének erőszakos felforgatására irányuló izgatás vétsége,
valamint nemzetgyalázás vétség® címén vádat
emelt az író ellenA törvényszék Kassák
Latost felmentette
a
vád aló* a következő indokolással: «Olyan kijelentések nincsenek a könyvben, amelyek szerint Kassák a mai állami és társadalmi rend félforgatását kívánatosnak tartaná és az olvasóban sem ébreszit fel ilyen érzéseket"
Az üsrvész megfellebbezte a törvényszék Ítéletét és a tábla Medvigytanácsa kedden a t ö r
vényszék ítéletét egész terjedelmébe*
helybenhagyta
és ez®eJ Kassák
Latos felmentése tagerőssé vált

„LADY" ligodrász szalon
és illatszertár.

Tartós hullám, hajfestés garaneiiva1,
estélyi frizurák, vizondolálás, olajpakolás legszakszerűbben, mérsékelt árak.
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