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DRLMAGYARORSZÁG

II választott tagok számának
csökkentésével és a főispáni jog kibővítésével
»fejlesztik« az autonómiát
I polgármester meg van elégedve a belügyminiszter küzlgazgatási reformtervezetével

(A Délmagyarország
munkatársaid!) 'A'
Délmagyarország
keddf száméban kivonatosan Ismertettük a belügyminiszternek a köz*
Igazgatási törvény reformjára vonatkozó tervezetét, amely szerint Szeged város u| törvényhatósági bizottságának száznyolcvan tagja
lenne és amely szerint a jelenlegi tanács
hatáskörét teljesen a polgármester venné át,
aki minden olyan ügyben intézkedési jogot
nyerne, amely eddig a tanács elé tartozott.
A tervezetnek van még egy Igen érdekes
pontja is, amely kimaradt a keddi Ismertetőből. Ez a pont kimondja, hogy
a tanácsülések rendszere
megszűnik,

teljesen

helyette a főispán elnökletével megalakul a
kisközgyüiés, amely a közgyűlés hatáskörét
tölti majd be.

A kisközgyülésnek tagjai lesznek a
tanács tagjai és husz törvényhatósági bizottsági tag,
akiknek háromnegyed részét, tehát tizenötöt
0 közgyűlés küld ki, negyedrészét pedig, tehát
ötöt a főispán nevez ki a városatyák közül.
Ez a kisbizotiság minden hónapban egyszer,
vagy kélszer ülést tart, a teljes közgyűlés
viszont csak negyed, vagy félévenkint ül össze
és csak a legfontosabb városi ügyekkel, a
költségvetéssel, a zárszámadással és a na-
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gyobb kölcsönügyekkel foglalkozik.
A Délmagyar ország munkatársa kérdést
Intézett a polgármesterhez, hogy mi a véleménye a belügyminiszter u} tervezetéről ?
— Nekem tetszik — mondotta a polgármester —, illetve jobban tetszik, mint az,
ahogyan az eredeti tervezet tetszett, amely
ellen annakidején fel is szólaltam a városok
kongresszusának választmányi ülésén. A régi
tervezet szerint ugyanis a bizottság felét nevezte volna ki a főispán, ami illuzóriussá
telte volna a törvényhatóság autonómiáját. Az
uj tervezet szerintem, amelynek kétségtelenül
van néhány hibája, már közel sem sérelmes
annyira az autonómiára, mint amilyen sérelmes az eredeti tervezet volt. Az ügyintézés
rendszere végeredményben nem sokat változik. Formális tanácsüléseket nem tartunk, a
tanács tagjai, mint reszortvezetők közvetlenfii
a polgármester elé terjesztik Javaslatalkat és
azokat a polgármesteri aláírás emeli határozatokká. A polgármesteri határozat ellen a
kisközgyttléshez lehet majd felebbezni, onnan
pedig a nagyközgyülés megkerülésével közvetlenül a belügyminiszterhez. Ez a rendszer
a közgyűlés munkáját könnyíti meg.
Megkérdeztük a polgármestertől, hogy

a főispánt jogkör kiterjesztését
nem tartja-e aggodalmasnak az autonómia
szempontjából.
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— A tervezet szerint ugyanis a kisközgyüiés
városatya tagjainak negyedrészét a főispán
nevezi ki. A helyzet tehát az lesz, hogy a
kisközgyüiés tisztviselő tagjain, a tanácstagokon kivül, akik megválasztásuk után életfogytiglan töltik be tisztségüket, mert tisztújítás
alá csak a polgármester állása tartozik, a főispán öt tagot nevezhet ki. így a kisbizottságnak a virilistákkal együtt tizenöt választott tagja lesz, a tisztviselő tagok száma és a
főispánilag kinevezett tagok száma pedig alig
kettővel, hárommal kevesebb.
— Ebben én nem látok veszedelmet az
autonómiára — mondotta kérdésünkre a polgármester — mert a tisztviselő tagok függetlenségét az életfogytiglani választás biztosítja.
— De a tisztviselő a gyakorlatban sohasem tekinthető közvetlen hivatali főnökétől
függetlennek, ha papiron az is — mondottuk.
— Velem is megtörténi egyszer — mondotta a polgármester — pedig az én állásom tisztújítás alá kerül —, hogy a közigazgatási bizottság egyik ülésén álláspontommal
szembekerültem a főispánnal. Még se lett
semmi bajom. A tervezet megítélésem szerint nem nagyon terjeszti ki a főispánok hatáskörét, legfeljebb annyiban, hogy nagyobb
fizetést kapnak majd a jövőben a főispánok.
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Kínos Incidens a főtárgyaláson
a vádirat körül

„A vádirat metgemesztlietetien", — mondta a ved® — „Csodáihozom, ftogg
o vádá ur Ide mer lönnl aneikttl, hotto a vádiratot elolvasta volna", - válaszolt az tiauesz
(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden délelölt és délután izgalmakban bővelkedő
tárgyalás folyt le a törvényszék Gőmórj/.taná
c&a előtt. A vádlottak padján cigány lócsiszárok ültek- De telve volt a hallgatóság helye
is lóalkuszokkal, akik késő estig kitartottak.
A vád szerint 1926. végén Ferkovics József
felkereste Varga Cz. István makói jómódú
gazdálkodót azzal, hogy 16 millió korona ellenében 120 milliós üzlethez tudja juttatni. A
makói gazdálkodó nagy örömmel vette Ferkovics ajánlatát és a 16 millió koronát átadta
anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy Ferkovics milyen üzletet bonyolít le. Amikor Ferkovics látta Varga Cz. Antal hiszékenységét,
uj mesével állott elő. Elmondotta, hogy Pesten egy őrnagy pénzhamisítással foglalkozik
és ezen az üzleten nagyon sok pénzt lehet keresni. Ismét kért 20 millió koronát Varga Cz.
Istvántól, akit később fel is vitt Pestre. Itt
Vargát összeismertettc egy Puliezer nevű ügynökkel, majd előálltak azzal a mesével, hogy
az Őrnagyot letartóztatták. Az őrnagy kiszabadítása ismét 20 millió koronájába került
Vargának. < Később letartóztatták Puliczert,
majd Ferkovicsot is. Szegény Varga Cz. Istvánnak állandóan kellett fizetni a váltságdíjakat Ferkovics azonban fantasztikus zsarolásaival nem hagyott fel.
Összeköttetésbe lépett Katona István nyugalmazott tiszthelyettessel, akivel
megjelent

Varga lakásán. Itt Katona István budapesti
detektivfönöknek adta ki magát és kijelentette,
hogy Vargát letartóztatja. Varga
megijedt,
majd alkudozni kezdett az áldetektiwel, akit
sikerült 2000 pengővel megvesztegetnie. Varga
Cz. István azonban ekkor már anyagilag teljesen tönkrement Háza és földje dobra került,
amire elment a makói rendőrségre és feljelentést tett zsarolói ellen.
A keddi főtárgyaláson Ferkovics József és
bűntársai, Ferkovics Józsefné, Petrovics István, Petrovics András, Farkas Rozál és Katona István, kivétel nélkül tagadták bűnösséségüket. A kihallgatott tanuk azonban mindenben igazolták a vád állításait.
A perbeszédek során dr. Falcione Kálmán,
dr. Erdélyi Mihály és dr. Márton József mondották cl védőbeszédüket. Dr. Márton beszédében azt mondotta, hogy 5 a vádiratot el sem
olvasta, mert az megemészthetetlen.
Elnök: Kérem védő ur, az ügyészi munkát
ne kritizálja!
Tompa Gyula ügyész: Tiltalcozom a védő
ilyen kijelentései ellen Az ügyvéd urnái ugyan
hozzá vagyok szokva a vicces jogi bírálatokhoz
és személyeskedésekhez, de csodálkozom azon,
hogy a védő ur ilyen komoly ügyben be mer
ülni a védői székbe anélkül, hogy a vádiratot elolvasná.
A bíróság az incidens után Ítélethozatalra
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Green Islandon

vonult vissza és este kilenc óra fáiban hirdette
ki ítéletét.
A törvényszék Ferkovics Józsefet három és
fél évi fegyházra, Ferkovicsnét három havi
fogházra, Katona Istvánt hat havi börtönre
Ítélte. Az ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem felebbezést jelentett be.
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Mielőtt t a v a s z i ruhaszökségteléf beszerzi, kérjük dúsan felszerelt raktárunk megtekintését, ahol a Jeglobb
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