
Н б Ш 

SZBOEn: StrTke»íW<íq: Deik Ferenc 
licco ü. Telefon: 13-35 Kiadóhivatal, 
KQlc*«Bk6nyvtár és Jegyiroda : Aradi 
Ucee 8. Telefon: ЗОб. - Nyomda: löw 
Up6( vicce 19. Telefon: lö- 34.« »> « » « » 

Szerda, 1928 május 30 

IV. évfolyam 121. szám 

M A K Ö : Sze rkesz t őség és k i a d ó h i v a t a l t 
t r i u c c a ö . Telefon: 151. t z ó m . « » « » « » 
HODMEZŐVASÁRHEIV: Szerkesztőség 
és kiadóhivatal : Andrássy u c c a 25. 
Telefon: 49. s z á m , « »» « » < < n « » « » 

Előfizetés] лга havonla 3-2.0 v idéken és a lóvüro íbon 3-8l>, kUlRIldüa 0-40 pengő. Egyes szara 16, vasár - és Ünnepnap 24 fillér 

A közgyűlés és a tisztviselők 
Érdekesen jellemző határozatokat hozott a vá-

rosi alkalmazottak pünkösdi szegedi kong-
resszusa. A. városi tisztviselők tiltakoznak a 
tisztviselői állások betöltésének mai rendsze-
re ellen. Ne válasszák őket s ne kényszerítsék 
az önérzetet és hivatali méltóságot egyaránt 
sértő korteskedésne, — ez most a tisztviselők 
kívánsága 

Amikor a mai törvényhalósági törvényt tár-
gyalták a magyar parlamentben, a javaslat 
ellen felszólalt képviselők a tőrvényj avaslat 
főként két tervbevett rendelkezésében látták 
a törvényhatósági önkormányzat sérelmét. Az 
egyik a főispáni jogkör kiterjesztése volt, a 
másik pedig a törvényhatósági tisztviselői ál-
lások fizetésessé tétele. Akkor ugy gondolták a 
régi magyar önkormányzat védelmezői, hogy 
® fizetett tisztviselők az önkormányzat sír-

ásói lesznek- Ma már elavultaknak látszanak 
ezek az aggodalmak. Ma már el sem tudjuk 
azt képzelni, hogy a városi tanácsnokok — 
ingjen töltsék be tisztségeiket, mintahogy pél-
dául Angliában is betöltik. Angliában a vá-
rosi tanácsnokok nem kapnak fizetést, de 
azért, — legalább is látatlanban^ — mégsem 
lehetne talán azt mondani, hogy »olyan is« 
az angol közigazgatás. Mert, hogy ne men-
jünk messze a példáért, egy pár, a tisztvise-
lőinek nagy fizetéseket, meliékjövedelmekel, 
közüzemi pótlékokai, árméntesitőtársasági lisz. 
teleidijakat és fogyasztási adóbírságokból ré-
szesedéseket juttató magyar város közigazgatá-
sát még mindig el lehetne cserélni az angol 
városok közigazgatásának megbízhatóságával, 
purjtánságával és szociális érzékével. 

Teljes mértékben igazat adunk a tisztvise-
lőknek, ha a választási korteskedés, a szava-
zatokért való könyörgés szégyenét pl akarják 
maguktól hárítani- önérzetes tisztviselő ed-
dig is csak munkásságával és munkásságának 
érdemeivel igyekezett előrehaladni s mégis be-
lekényszeredett a leggusztustalanabb válasz-
tási küzdelembe, mert az érdem a legritkább 
esetben tudott diadalmaskodni a fürge tör-
tetés felett. Ha már most a tőrvényhatósági 
közgyűlés megváltozott, változzon meg a tiszt-
viselői állások betöltésének rendje is. Mégis 
csak különös jelenség lenne, ha a tisztviselők 

haladáshoz rögzíteni. Ezen felül pedig: a tiszt-
viselők a közgyűlés fölé nőttek, nem végre-
hajtói már a közgyűlés akaratának, hanem 
ők maguk fejezik ki ezt az akaratot. Elkép-
zelhetetlen ma már olyan közgyűlés, amely-
ben ne több tisztviselő vegyen részt, mint 
választott bizottsági tag. A közgyűlés egy szám-
vevőkkel és ülnökökkel kiszélesített tanáccsá 
alakult át, amelyben, — el kell ismernünk 
nemes, sőt liberális toleranciájukat, — leg-
alább átmenetileg megtűrik még a bizottsági 

zottsági tagokat. A tisztviselők tartják bent a 
közgyűlésben a régi virilistákat, a tisztviselői 
szavazatokkal zárják ki a legtöbb adófizető-
ket a közgyűlés terméből. Helyes tehát az a 
megállapításunk, hogy nem a közgyűlés vá-
lasztja a tisztviselőket, hanem a tisztviselők 

választják a közgyűlést. Valóban betetőzés« 
volna az anakronizmusoknak, ha tovább is a 
közgyűlés választaná a tisztviselőket. 

Ha nincs önkormányzat, ne akarjunk tiszt-
viselőket sem választani. Minek a dekórum, 
ha elveszett a lényeg? A pünkösdi szegiedi 
kongresszus a tisztviselők »alapállásait« hang-
súlyozta. Mi az önkormányzat alapállásét 

tagokat is. Hogyan arrogálhatná tovább ez a. hangsúlyozzuk. Mert minden sérelemre lenne 
közgyűlés azt a jogot, hogy ő válassza a tiszt-
viselőket? Hiszen már évek óta az történik 
Szegeden, hogy a tisztviselők választják a bi-

orvosság, ha az önkormányzatot vissza tud-
nánk vinni az autonómiáról szóló tőrvény 
alapállásába. 

MzzcpeáicíóMat ssservessnele 
asz eltűnt Itália felkutatására 
A sarkufasók reménytelennek tartanak minden mentési 

kísérletet 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Milánóból jelentik: Egyelőre még nem erősi-
tet ék meg azokat a híreket, amelyek szerint az 
Itália Amsterdam sziget északi partvidékein 
kényszerleszállást hajtott volna végre. A Citta 
di Milano az egyre fokozódó hóviharok elle-
nére elindult északra, hogy a Spitzbergálc 
északi partvidékeit megkerülve, elérje Uj-
finlandot. A Dán szigeten a hajó fedélzetére 
\ett egy prémvadászt, aki jól ismeri a helyi vi-
szonyokat és nagy segítségére lesz a hajósok-
nak a tájékozódásban 

Az esti órákban érkező jelentések szerint a 
Citta di Milánó elérte a Spitzbergák északi 
partvidékén fekvő Cap Barret. A hajó most 
átjárást keres kelet felé, tekintettel arra, hogy 
északra hatalmas jégtorlaszok zárják el útját, 
amit. még az állandó hóviharok és a jégzajlás 
is erősen megnehezítenek. A Citta di Milano 
rádiója állandóan adja az Itália hivójeleit, de 
választ nem kap. > 

Tromsőből jelentik, hogy a Bragansa nor-
vég gőzös elindult Kingsbayba, hogy ott olasz 
tengerészeket vegyen fel és azután a Citta di 

változnának' csupánde változatlan maradna Milano helyettesi! ésére esetleg a Ferenc József 

maga a közgyűlés. A szegedi közgyűlésnek 
legfiatalabb tagjai a szenátorok asztalánál ül-
nek. A mai tanács ugy nézhet fel a közgyű-
lésre, mint ahogy Napoleon katonái tekint-
hettek fel a gúlákra. Negyven éven alul ma 

már csak tanácsnoki minőségben lehet bejutni 

a. közgyűlésbe s ma már talán csak egyetlen 

olyan fiatal tagja van a közgyűlésnek, mint 

pmy'jcn Somogyi Szilveszter volt, amikor pol-

gármesternek választották meg. Olyan fiatal 

tagja pedig már egy sincs a közgyűlésnek, 

mint amilyen főkapitánnyá kinevezése ide. 

jében volt. Nagyon megnövekedhetett a köz-
gyűlés súlya s a közgyűlési tagok felelőssége, 
hogy nem is nagyon régen fiatalabban 
lehetett valaki polgármester, mint ma bizott-

sági tag. 

Nem is különös ilyen körülmények között, 
hogy a városi tisztviselők ki szeretnék ma-
glikat vonni a közgyűlés akaratának érvénye-
sülése alól. Végtére is, ha a belügyminiszter 
rögzíteni akarja a mai közgyűlést, a várost 
tiezf'vteclök is szeretnél: magukat a birtcs elő-

földre induljon. 

Londonból jelentik: Ma estig Londonba sem-
mi pozi iv hir nem érkezett az IláHa hollé'.éről. 
Nem valószínű, hogy azok a jelek, amelyeket 

egy halászgőzös felvett, az Itáliáról jöttek 
volna. 

Newyorkből jelentik: Sabellt olasz pilóta, 
aki pár nap múlva akart startolni az Ooeán 
átrepülésére, most ugy határozott, hogy Alasz-
kába megy és expedíciót indit az Itália fel-
kutatására. 

Kopenhágából jelentik: Hela norvég repülő-
hadnagy a Hobby halászgőzösön elindult 
Kingsbayba, hogy a kutatásban résztvegyen. 

Berlinből jelentik: Valamennyi lap ho«*-
szasan foglalkozik az Itália sorsával. Megál-
lapítják, hogy a skandináv szakértők vélemé-
nye alapján ma még a léghajó esetleges le-
szállási helyének megállapítása is lehetetlen, 
úgyhogy mentésről beszélni sem lehet. Ismert 
sarkutazók kijelentették, hogy az időjárás most 
nemcsak kedvezőtlen, hanem veszedelmes is 

minden expedícióra, főleg repülőgépekre, mert 

ezen a héten az évenkint megismétlődő sűrű. 

köd borítja az egész partvidéket. 

Rómából jelentik: Nobile tábornok felesége 
pünkösd vasárnap imát mondott férjéért és 
az Itália utasaiért a Szent Péter bazilikában. 
A tábornok felesége megkérte a pápa egyik 
udvarmesterét, tolmácsolja a pápa előtt azon 
kérését, hogy a szentatya is imádkozzék No-
bile tábornokért és útitársaiért 

¥éres tüntetések Belgrádban 
Mussolini és a fasizmus ellen 

A rendőrök karddal verték szél a íüníető diákokat — Olasz demars Jugoszláviához 
Jugoszláv demars Olaszországhoz 

Belgrád, május 29. Bodrero tábornok olasz 
követ hétfőn délelőtt megjelent a külügymi-
nisztériumban és a jugoszláviai olaszellenes 

tüntetések miatt kormánya nevében tiltakozó 

jegyzéket nyújtott át- A jegyzéket Marinkovich 

külügyminiszter távollétében Pakotics osztály-
főnök vette át. Az osztályfőnők sajnálkozását 
fejezte ki az olasz követ előtt a tüntetések 

miatt, amelyek tegnap estig Spalatőban, Se-
banicoban és más jugoszláv városokban tör-

téntek, de egyúttal felhívta Bodrero tábornok 
figyelmét arra, hogy egyes olasz városokban 
letépték a jugoszláv zászlót és jugoszlávellen<* 

tüntetéseket rendezlek. 

Ugyanebben az időben Ratics Milán római 
jugoszláv követ Rómában tiltakozó jegyzéket 
nyújtott ál Grandi külügyminiszteri államtit-

kárnak a jugoszlávellenes tüntetések miatt. 

Kijelentette, hogy ezek a zavargások, sajnos, 
épp most történtek, amikor a jugosskv кот-


