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Dolios László leánygimnáziumi tanár 
súlyos nwíorkerékpárszereocséileiisége 

a szőregi országúton 
(A Dél magyai ország munkatársától) Szer-

dán délután négv órakor Szőreg közelében 
az országúton Dobos László leánygimnáziumi 
tanár motorkerékpárjával nekifutott egy út-
széli kőrakásnak és felborult. Dobos tanár 
gépjéről széles ivbeu repült le, fején és alsó-
testén súlyos sérüléseket szenvedett• A sze-
rencsétlenül járt tanárt a járókelők részesí-
tették első segélyben, majd amikor látták, 
hogy sérülései életveszélyesek, jelentették a 
történleket a mentőknek és a rendőrségnek. 

A megállapítások szerint a szerencsétlensé-
gért egyedül Dobos tanárt terheli a felelős-
ség. A szerencsétlenség idejében egy teher-
autó jött szembe a motorkerékpárral. Dobos 

^gépjével nyugodtan elhúzott a teherautó mel-
lett cs néhány pillanat múlva következett be 

a szerencsétlenség. A motorkerékpár a fel-
borulás következtében teljesen hasznavehetet-
lenné vált. 

A mentők Dobos Lászlót beszállították a 
közkórházba, ahol azonnal megoperálták. Ál-
lapota súlyos, de nem életveszélyes Kihall-
gatása alkalmával elmondotta, hogy felboru-
lásának részleteire nem emlékezik. Délután 
motorkerékpárjával kisebb túrára indult. Két 
órakor indult el Szegedről, útközben azután 
hirtelen rosszul lelt. Erős fejfájás kezdte gyö-
törni, amire visszafordította gépét és az volt 
a szándéka, hogy a legrövidebb idő alatt 
visszatér Szegedre. Szőreg alatt, azonban any-
nyira rosszul lett, hogy szemei előtt elsötéte-
dett minden és tovább nem tudja, hogy mi 
lörtcnl vele. 

iyiraNi. ügyvédek" migfilebbeiték 
az ügyvédi kamarai választásokat 

(A Délmagyarország munkatársától ) Emlé-
kezetesek azok az előzmények, amelyek után 
tartották meg legutóbb a szegedi ügyvédi ka-
marai választásokat. Az úgynevezett »fiatal 
ügyvédek csoportja;; elégedetlen volt a ka-
marai választmány működésével, különböző 
állításokat hangoztattak és energikus mozgal-
mat kezdtek, hogy a választások során helyet 
kapjanak a választmányban. A csoport vi-
dékre is kiterjesztette agitációját és annyira 
erősnek érezte magát, hogy külön listával 
indult a választási harcba. A választás azon-
ban az úgynevezett hivatalos lista győzelmét 
hozta, lényeges változások nem történtek a vá-
lasztmányban. 

A fiatal ügyvédek egy csoportja most ismét 
akcióba lépett és többen megállapították, hogy 
a közgyűlés körül formai hibák, szabálytalan-

ságok történtek. Emiatt azután több aláírással 
felebbezést adtak be és kérik a közgyűlés ha-
tározatainak megsemmisítését és ui választá-
sok kiírását. 

A felebbezést arra alapítják, hogy az ügy-
védi rendtartás szerint harminc napnak kell 
eltelni a közgyűlés meghirdetése, illetve a 
meghívók kíbocsájtása és a közgyűlés dátuma 
között. A fiatal ügyvédek csoportja azonban 
megállapította, hogy miután február csak 29 
napos, ez a harmincnapos határidő nem telt 
le, különösen a vidéki ügyvédek kapták kéz-
hez későn a meghívókat A fiatal ügyvédek 
uj választást kívánnak ezen az alapon és re-
mélik, hogy ha a felebbezésnek helyt adnak, 
számukra jobb eredménnyel fognak végződni 
a választások. Szegedi jogászi körökben ér-
deklődéssel néznek a fejlemények elé. 

„Az uj választói névjegyzék összeállításánál 
párttaktikai lépés történt az ellenzék ellen 

Miért tették át a Somogyi-telepleket a harmadik választókerületbe ? 
(A Délmagyarország munkatársától.") !A 

központi választmány dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnökletével szerdán délben ülést 
tartott a városháza tanácstermében. Az ülés-
nek tulajdonképen csak egyetlen tárgya volt, 
a főjegyző jelentése a névjegyzék tervezetének 
elkészítéséről. A jelentés előterjesztése után 
azonban Wimmer Fülöp érdekes kérdési ve-
tett fel. Megkérdezte a polgármestertől, hogy 
a város mellett létesített uj lakótelepek vá-
lasztóit miért csoportosítottál; át a harmadik 
kerülethez, ezek ugyanis eddig a második ke-
rületben szavaztak. 

Ennek az átcsoportosításnak akaratlanul is 
6z a látszata, mintha itt 

párttaktikai lépés történt volna a 
baloldali ellenzék ellen, 

amely a második kerületben fölém es szavazat-
többséget kapott a legutóbbi választások al-
kalmával. Az u j telepek lakossága pedig túl-
nyomó nagyrészben balpárti érzelmű, nagyon 
sok közöttük a szociáldemokrata, tehát a má-
sodik kerületből való lekapcsolások feltétle-
nül a baloldali ellenzék gyöngitését jelenlik. 

A polgármester Wimmer Fülöp kérdésére 
azzal válaszolt, hogy a kerületi beosztást tör-
vény szabályozza. Eddig a telepek azért tar-
toztak a második kerülethez, mert választóik 

lakhelyváltozása még ujkeletü volt és ezért 
a névjegyzéket nem igazithalták ki. A vá-
lasztók igy régi lakásuk szerint szavaztak. 
Az u j névjegyzékben azonban keresztül vezet-
ték már ezeket a változásokat. így a Somogyi-
telep lakossága a harmadik választókerülethez 
tartozik most, mert a telei) a felsővárosi fe-
keteföldeken épült fel. 

A polgármester is, de Wimmer Fülöp is en-
nek a kérdésnek a tárgyalásánál megfeledkez-
tek arról az igen fontos és talán perdöntő kö-
rülményről, hogy 

a közgyűlés körülbelül három 
esztendővel ezelőtt a Somogyi-
telepet és általában a város kö-
rül létesült uj lakótelepeket a 

város belterületéhez csatolta. 
így ezek ugy számítanak, mintha a körtöl-
tésen belül feküdnének, tehát teljes joggal tar-
tozhatnak a második kerülethez. 

Dr. Tóth Béla főjegyző bejelentette egyéb-
ként a bizottságnak, hogy az összeíró kül-
döttségek elkészítették a jövő évi választók 
névjegyzékének ideiglenes tervezetét, amelyet 
a törvény értelmében most fel kell terjeszteni 
Budapestre, a bűnügyi nyilvántartóhoz, ahol 
megállapítják, hogy a névjegyzéktervezetbe 
felvetf választók ellen nincs-e valarrj biyi-

Órömmel 
jelentjük, 
hogy szombattól 
bemutatjuk a magyar 
génius ragyogó alakítását 
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Szerelem éjszakája 
c. világfilmjét. 

ügyi jellegű kizárási ok. 
A bizottság ezután dr. Tóth Béla javaslatára 

megalakította a szakosztályokat, amelyek a 
névjegyzéket bírálják felül. Az első kerület 
szakosztályának elnöke dr. Tóth Imre, a má-
sodiké dr. Turóczy Mihály, a harmadiké pe-
dig dr. Menyhárt Gáspár. 

A macedón forradalmi bizottság 
ujabb akcióra készül Jugoszlávia 

ellen ? 
Belgrád, április 1. A Jugoszláviával szem-

ben elrendelt albán határzár jugoszláv po-
litikai körökben egyre jobban fokozza az 
amugyis rendkívül ideges hangulatot. A ha-
tárzár elrendelésében sokan megerősítését lát-
ják azoknak a híreknek, hogy Albániában 
fegyveres bandatámadást készítenek elő Jugo-
szlávia ellen. 

A Politika szerint már hetek óta, gyanús 
mozgolódás észlelhető az albán határon és 
egészen bizonyos, hogy a macedón forradalmi 
bizottság ujabb akcióra készül Jugoszlávia 
ellen. 

Az albán részről elrendelt határzár célja 
csupán az lehet, hogy a komitácsi bandák 
nyugodtabban szervezkedhessenek Albániában. 

A félhivatalos Samouprava vezércikkben fog-
lalkozik az albán kérdéssel, mondván, hogy 
Jugoszlávia részéről az utóbbi időben semmi-
féle olyan barátságtalan aktus nem történt 
Albániával szemben, mely indokolttá tenné 
az albán kormány által elrendelt különös 
intézkedést. Az albán kormányt a gyűlölet 
irányította ebben az eljárásban és az albán 
határzárt csak egyféleképen lehet értelmezni: 
ilyen intézkedéseket csupán fegyveres konflik-
tusok előestéjén szoktak foganatosítani 

A félhivatalos reggeli lap hangsúlyozza, hogy 
az illetékes jugoszláv tényezők részéről minden 
szükséges ellenintézkedés megtörtént, hogy az 
albán oldalról jövő támadás visszaverhető és 
a halárvidéki lakosság élet- és vagyonbizton-
sága garantálható legyen. 

Az albán-jugoszláv határon fekvő Struga 
városából jelentik, hogy a határzárt tegnap az 
albán hatóságok már végre is hajtották. 

A tegnapi nap folyamán négy jugoszláv 
kereskedő akarta átlépni az albán határt, az 
albán vámközegek azonban nem engedték át 
őket, noha szabályszerű útlevelük volt. A jugo-
szláv hatóságok ilyen körülmények között 
szintén beszüntették az albán útlevelek lát-
tamozását. 
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