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Rassay Károly ImterpeltóciöJaL 
a szegedi közgyűlés felfrissítéséért. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtöki számában közölte a Délmagyarország 
llassaij Károly ismeretes interpellációjának 
három pontját. Az interpelláció Szegeden ért-
hető érdeklődést keltett, hiszen a törvény-
halósági bizottság felújításának kérdése má-
sodik éve szőnyegen van és teljes szellemi 
fegyverzettel állt érte az első harcvonalba a 
közgyűlésen MVimmer Fülöp, a sajtóban a 
Délmagyarország. Eredményt kivívni eddig 
nem lehetett, aminek egyetlen oka a polgár-
mester rideg elzárkózása, anélkül, hogy tart-
hatatlan álláspontját akár jogszabályok, akár 
célszerűségi szempontok indokolnák. Rassay 
most a parlament utján akarja eldöntetni ezt 
a kérdést és tekintettel arra, hogy Szeged 
tizenhárom éves közgyűlésével majdnem egye-
dül áll az egész országban, továbbá arra, hogy 
a belügyminisztérium, sőt a közigazgatási bí-
róság álláspontja is a felújítás híveinek ked-
vez, egyáltalán nem lehetetlen, hogy Rassay 
interpellációjának eredményeként a belügy-
miniszter utasítására a szegedi hatóság is 
kénytelen lesz végre kiigazítani a virilisek 
ósdi névjegyzékét és a közgyűlést a haladék-
talanul elrendelendő választás utján is fel-
frissíteni. 

Rassay írásos interpellációját a következő 
indokolással vezette be: 

»A közigazgatási bíróság több, igy leg-
utóbb az 1027. évi XI. 8-án 5263/926. sz. 
ítéletében megállapította, hogy 

a) az 1886: XXI. t.-c. 25. §-a értelmében 

a törvényhatósági foggal biró 
városokban a virilisták név-
jegyzékéi minden évben ki 

kell igazítani; 

b) hogy az 1923: IV. t.-c. 9. §-ában meg-
állapított és 1923. év végéig megszabott 
határidő, ameddig a bizottsági tagok meg-
bizaiása meghosszabbíttatott, lejárt. 

Mindebből levonta azt az ítéleti kö-
vetkeztetést, hogy 

a) 
a virilisták névjegyzékének 
évenkénti kiigazilásáí jog-
szerűen mellőzni nem lehel: 

b) a választott törvényhatósági bizott-
sági lagok sorában 

megüresedeíi helyek válasz-
tás utján való betöltésének 
törvényes akadálya nincs 
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és hogy az erre irányuló választás alap-
jául az országgyűlési képviselőválasztók-
nak « választás idején érvényes névjegy-
zékét kell v;nni. 

A közigazgatási bíróság ezen ítéleti meg-
állapításaival szemben Szeged sz. kir. vá-
ros vezetősége és törvényhatósági bizott-
sága is többizben hozott határozatával 
mereven elutasított minden olyan indít-
ványt, amely a névjegyzék kiigazítását és 
az időközben megüresedett választott bi-
zottsági tagsági helyek választás utján 
leendő betöltését sürgette. A jelenlegi hely-
zet tehát az, hogy Szeged sz. kir. város 
törvényhatósági bizottságábau az 1927. 

évre elkészített legtöbb adót fizetők név-
jegyzéke szerint 

nem kevesebb,, mint 97 uj 
virilista, jelentős adófizetése 
alapján jogot nyerne arra, 
hogy mint köztörvényható-
sági bizottsági tag a város 
közgyűlésén a város ügyei-
ben, illetve irányításában 

résztvehessen, 

míg jelenleg egyes u szegényházban élő 
polgárok virilista jogot élveznek és hogy 
44 azok száma, akik a lulajdonképen még 
1910-ben megválasztott, tehát a most mái-
nem kevesebb, mint 17 éves közgyűlés 
tagjai sorából elhaltak, ugv, hogy H uj 
tag a polgárság választása alapján nyer-
ne a közgyűlésen helyet és szavazató. • 

Bukarestben 
magyar diák-kémszervezetel lepleztek le", akik 

a szegedi egyetemen hűségesküt tellek4 
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Sajtóhadjárat a szentgotthárdi incidens körül. — Issekutz rektor és az ifjúság 
vezetői nyilatkoznak a román fantasztikumokról. 

A Magyar Távirati Iroda közli: Bukarestből 
jelentik: A román hatóságok letartóztatták 
Sillai István orvostanhallgatót, akit azzal vá-
dolnak, hogy meg akart vesztegelni egy ka-
tonai tisztviselőt a romái a mozgósítási irodá-
ban, hogy bizonyos okmányokat szerezzen meg 
a részére. A román hatóságok állítása sze-
rint egy megszervezett kémszervezetről van 
szó, amelyben magyar egyetemi hallgatók sze-
repelnek, akik 

a szegedi egyelem helyiségében 
tettek hűségesküt, fegyelemíar-
tást fogadtak Erdély meghódítá-

sára irányuló munkájukban. 

A szervezet központja állítólag Besztercén és 
Dcsen székel. A hatóságok már Sillain kívül 
az állítólagos kémszervezet több más tagját 
is letartóztatták és azt állítják, hogy többen 
elmenekültek. 

A MTI. cliez a jelentéshez a következő so-
rokat fűzi: 

Ezek a letartóztatások a szentgotthárdi in-
cidenssel kapcsolatos külföldi sajtóhadjárat-
tal függnek össze. 

A MTI. jelentésével kapcsolatban kérdést 
intéztünk 

úr. Issekulz Béla professzorhoz, 
a szegedi egyetem rektorához, aki a követ-
kező nyilatkozatot tette: 

— A szegedi Ferenc József Tudományegye-
tem hatósága nevébeu a leghatározottabban 
kijelentem, hogy egyetemünkön kémszerveze-
tek, vagy hadicélokat követő szervezetek nin-
csenek, nem is voltak. Az egyetemen működő 
diákegyesületek semmiben sem különböznek 
céljaikban, szokásaikban és működésükben 

azoktól a diákegyesületektől, amelyek bármely 
más hazai, vagy nyugateuropai egyetemen mü. 
ködnek. A román jelentésnek a szegedi egye-
temre vonatkozó részét 

fantasztikus kitalálásnak 

keil minősítenem, mert ezek a diákegyesüle-
tek belügyminiszterileg jóváhagyott alapsza-
bályok szerint működnek az egyetemi ható-
ság állandó ellenőrzése mellett és az országos 
diákszervezetek révén tagjai a nemzetközi 
diákszervezetnek is. 

A Délmagyarország munkatársa beszélt ifj. 
Paraszkay Gyulával, a MEFHOSz szegedi el-
nökével is, aki a kérdéssel kapcsolatban a 
kővetkazőket mondotta: 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy, 
én, aki a szegedi egyetemnek úgyszólván min-
den egyes hallgatóját ismerem, Sillai nrvii 
orvostanhallgató létezéséről nem tudok. A sze-
gedi egyetemnek tudomásom szerint, ilyen 
nevü hallgatója sohasem volt. Kizártnak tar-, 
lom azt is, hogy a szegedi egyelem falai között 
megszülettek volna azok a fantasztikus ter-
vek, amelyekről a bukaresti jelentés megem-
lékezik. Az egész dolgot a románok kitalálá-
sának és tendenciózus koholmányának far. 
lom, amelynek más célja nincs, mint az, hogy 
a románok ezzel ellensúlyozzák a nagyváradi 
és erdélyi diákzavargások rájuk nézve any-
nyíra kellemetlen nemzetközi hatásait. 

Érintkezésbe léptüuk a szegedi SzEFHL és 
a DEFHE vezetőségeivel is, — cz a két egyesü-
let nem tartozik a MEFHOSz kötelékébe. —• 
Itt szintén a leghatározottabb és legenergiku-
sabb formában visszautasították a román vá-
dakat. 

Serédi Hercegprímást 
fpóáíolva fogadta Magyarország népe. 

Araikor a herceg Székesfehérvárról jelentik: 
primást hozó vonat 

Székesfehérvárra 

érkezett, közel S—10.000 főre rugó ünnepi ruhába 
öltözött közönség foglalta cl a város egyik ha-
tárától a másikig terjedő utvonalat. A feldíszí-
tett, fellobogózott és felvirágozott állomáson fo-
gadták a különböző hatóságok és egyesületek, 
valamint az iskolák növendékei a hercegprímást 
hozó vonatot. Amikor a vonat megállott, gróf 
Széchenyi Viktor főispán üdvözölte a hercegprí-
mást a halóságok, valamint a beteg Shvoy Lajos 
megyéspüspök nevében. Serédi Jusztinián meg-
hatottan és könnyezve mondott köszönetet. Lel-
kes éljenzés és zugó taps közepette a vonat a 
prímással a fővárosba robogott 

A Duna— Száva—Adria-vasút 

budai palyaudvan 

előtt már a reggeli órákban felvonulták a lovas-
cs gyalogos rendőrök, akik széles kordont vontak 
és csak meghívójegy felmutatása alapjárt eresztették 

• be a közönséget a kordonon beiül. 11 óra 3f 
perckor tüut fel a vasúti átjáró alatt a biboros-
hercegprimást hozó vonat, melynek mozdonyán 
fehér rózsából kirakott fehér kpreszt cs apró 
zászlócskák voltak. A zenekar a Hiszekegyet ját-
szotta. Hatalmas éljenzés fogadta a Pullmann-
kocsi ablakában megjelenő hercegprímást, aki Bár. 
doss Kernig pannonhalmi főapát mellett állva.1 

barátságosan fogadta az ünneplést. Klebelsberg 
Kunó miniszter üdvözölte a hercegprímást a kor-
mányzó és a kormány nevében, majd átnyújtott* 
a kormányzó Írásos üdvözletét. Sipőez Jenő pol-j 
gármester arra kérte a hercegprímást, hogy élet® 
példájával mutassa meg az utat az uj Magyar-
ország felépítésére. Dr. Preszly Elemér főispán 
köszöntötte ezutáu a vármegye nevébeu. Zichy 
János gróf, a katolikus népszövetség elnöke azzal 
kezdte beszédét, hogy Serédi mint egyszerű szer-
zetes hagyta el az országot és most a lakosság 
örömujjongása közepette, mint az ország első 
zászlós ura jött haza. Ekkor .;/ v 
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