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Pálfy polgármester
negyven perces kihallgatása
a kormányzónál
(A Détmaggarország
munkatársától.)
Horthy
Miklós kormányzó hétfőn délelőtt kihallgatáson
fogadta dr. Pálfy József polgármestert, aki átnyújtotta az államfőnek azt a város bronzveretü
címerével díszített és díszes krokodilbőrbe kötött
erulékaibuniot, amely a szegedi szabadtéri játékokról és a Hösök Kapufa ünnepélyes felavatásáról készített fényképfelvételeket tartalmazza. A
kormányzói audiencia lefolyásáról a polgármester
a következőket mondotta a Délmagyar ország munkatársának:
— Hétfőn délelőtt 11 órakor kezdődött az
audiencia, amely negyven percig tartott. A kormányzó ur nagy örömmel fogadta el az albumot,
m a j d clcnkcn érdeklődött a szegedi dolgok, fő-

képen a szabadtéri játékok ós az ezzel kapcsolatos
idegenforgalmi adatolt iránt. Referálnom kellett az
általános szegedi helyzetről, különösen a gazdasági vonatkozású kérdésekről. Közöltem a Föméltóságu úrral, hogy a város a Szilveszter-majori
gazdaságban gyapottermelési kísérleteket végez.
Azt hiszem nem követek el indiszkréciót, ha közlöm, hogy a kormányzó ur a legteljesebb érdeklődést tanúsította ezek iránt a gazdasági kérdések iránt és a legteljesebb jártasságot árulta el
többek között a szikes területek
hasznosításának
kérdésében. Álláspontjának lényege az. hogy Magyarországon csak olyan uj terme'ési ágakkal érdemes kísérletezni, amelyek a mi talaj- és éghajlati viszonyainknak megfelelnek.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A város
útügyi bizottsága nemrégen foglalkozott a törvényhatósági útalap jövő évi költségvetésével és
megállapította, Jiogy az útépítési programba felvett legszükségesebb útépítési és útjavítási munkálatokat csakis ugy végeztetheti el a város, ha
legalább százezer pengő kölcsönt kap a kormánytól. A kölcsön nélkül ugyanis alaposan meg kellene nyirbálni a programot, amelyet úgyis a legszigorúbb szükségesség szempontjai szerint állítottak össze.
Dr. Pálfy József polgármester, aki az elmúlt
flapokat Budapesten töltötte, felkereste az ügyben

Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert és részletesen tájékoztatta a szegedi tanyavilág útviszonyairól. Közölte a polgármester, hogy szükség [enne
legalább százezer
pengő államkölcsönre,
mert
enélkül a város nem
biztosithatja
az
útépítési
program
végrehajthatóságát.
A polgármestertől nyert értesülésünk szerint
a pénzügyminiszter ebben az esetben is a legnagyobb megértést tanúsította Szeged iránt. Azonnal
felhívta telefonon az illetékes előadókat, közölte velük, hogy szerelné, ha Szeged minél hamarabb
megkaphatná a százezer pengős útépítési államkölcsön!.
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Szíly államtitkár
tárgyalásai az egyetemi
építkezések folytatásáról
és a gazdasági
100 ezer pengős államkölcsön
adminisztrációról
a szegcdi útépítési program végrehajtására

II bitangoió állatok miatt Útitársak az autóbuszon
öngyilkosságot követettel Egy dcszki asszony és Temesváry Géza
n y „ főispán hecsülcDértési pere
a marhahajcsár
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden
úélelőtt tragikus öngyilkosságot fedeztek fel Feleöközponton. Az egyik szőlőben a meggyfán felakasztva, holtan találták Tóth Mihály 35 esztendős
kisteleki marhahajcsárt. Tóth Mihály a majsai
vásáron elvállalta, hogy 15 marhát a vásárból
hazahajt Kistelekre. Hogy-hogy nem, a 15 marha
közül kilenc útközben elszabadult föle és akárhogy
igyekezett, nem tudta megtalálni őket, órákon
áj kereste az elszabadult marhákat mindenfelé,
azonban nem akadt nyomukra. Emiatt annyira elkeseredett, hogy öngyilkosságra szánta rá magát.
Marhahajtó ostorára akasztotta fel magát Deli
András pántlika-dülőteli szőlőjében a meggyfára.
Mire észrevették, már nem volt benne élet. A marhák közben elő is kerültek. Az ügyészség, miután
bűncselekmény gyanúja nem forog fenn, o temetési engedélyt kiadta.
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(A Délmagyarország
munkatársától.)
Érdekes
becsületsértcsi pert tárgyalt kedden dr.
Kúszó
György járásbiró. A per vádlottja dr. Temesváry
Géza nyugalmazott főispán volt, akit egy deszk',
szerb anyanyelvű asszony jelentett fel. A feljelentés sze.int a volt főispán együtt utazott autóbuszon az asszonnyal s közben indulatosan kikelt az
asszony el'en, aki hangosan beszélt szerbül és
állandóan a fülébe kiabált.

A keddi tárgyaláson a nyugalmazott főispán kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Elmondotta, hogy az autóbuszon két ember között
ült, egyik a sértett asszony volt, aki állandóan a
feje felett beszélt át a másiknak és még hozzá
oly hangosan, szinte kiabálva, hogy őt ez a beszédmodor fe'idegesitette. Valóban mondotta az
asszonynak, hogy csendesebben beszéljen, sőt azt
is mondotta, hogy »ne beszéljen ilyen bikkfanyelven'.', azt is mondotta, hogyha ő beszélne igy
Szerbiában, biztosan pofonve.rnék, azonban az aszszonyt ncru sértette meg. Ingerültsége is érthető,
mert amikor a szerb megszállás volt, a szerbek öt
letartóztatták.

( a Délmagyarország
munkatársától.)
Dr. Szily
Kálmán kultuszáHamtitkár, aki a keddi ünnepi
dobjoravatásra érkezett Szegedre mint a kormányzó képviselője, délután a központi egyetemen beható megbeszélést folytatott dr. Gelei Jósreí rektorral. A tárgyalásokba később bekapcsolódott dr. Buza László professzor, az egyetem
gazdasági bizottságának újonnan
megválasztott
vezetője és Rostás Elemér, a gazdasági hivatal
igazgatója. A megbeszéléseken az egyetem gazdasági ügyei kerüllek szóba, de tárgyaltak többek
között arról is, hogy milyen
módon [ehetne
végre befejezni Szegeden
az egyetemi
építkezéseket. Ha a fedezetet sikerül biztosítani, akkor __
értesülésünk szerint — szó lehet majd a régóta
tervezett egyetemi elmekiitiika
felépítéséről. Az
építkezés ügyében rövidesen fontos megbeszélések lesznek a kultuszminisztériumban.

A kedd délutáni tanácskozások az esti órákban értek véget, este Gelei rektor látta vendégül
Szily államtitkárt az egyetemi tanáccsal egyiilU
A kulluszállamlitkár a szerdai napot is Szegeden
tölti, délelőtt az egyetemmel kapcsolatos személyi és gazdasági
természetű
ügyekben folytat
megbeszéléseket. Délben a jogi kar ebédet ad
Szily államtitkár tiszteletére, aki délután
utazik vissza Budapestre.
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Szegedre érkezik
az angol munkásióléti
intézmények vezetője
R . l l y d e az ipari és gazdasági m u n k á s o k
viszonyait
tanulmányozza

(A Délmagyarorszzág
munkatársától.)
A
Magyar Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség
meghívására
néhány nappal ezelőtt Budapestre
érkezett Róbert R. llyde, az angliai IndustriaJ
Welfarc Socicty, az angol munkásjóléti intézmények vezetője. Róbert R. Hyde egyidö óita Európában tanulmányozza a niunkásjóléti
intézményeket,
legutóbb
Magyarországra
is
meghívást
Kihallgatta a biróság a deszki asszonyt is, aki
kapott a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöelmondotta, hogy ő csak az anyanyelvén
beszélt,
vetség részéről. Az angol munkásjóléti intézmény
semmi mást nem tett.
igazgatója Budapesten tanulmányozta a
gyárak
A biró közbenjárására azután a jelek kibékültek. ' munkásvédelmi berendezéseit, a héten a nagyobb
vidéki városokat látogatja meg és legelőször SzeA nyugalmazott főispán kije'entette, hogy sérteni
nem akarta az asszonyt, ha azonban ő mégis sért- gedre látogat el. Róbert R. Ilvde valószínűleg már
ve érzi magát, sajnálkozását fejezi ki. A bíróság szerdán Szegedre érkezik és itt nemcsak a gyárvállalatok intézményeit tekinti meg, hanem
a
ezekután megszüntette az eljárást,
munkáslakásokat cs a mezőgazdasági munkások
életviszonyait is tanulmányozni fogja.
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