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Pálfy József Is benyuüfa pályázatát, de minden körül-
mény Közölt továbbra Is tanácsnok marad 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A 
polgármester hétfőn kiirts a pályázatot a fa« 
nácsnokválasztásra, igy a szeptember huszon-
hatodikán összeülő közpyüiés most már 
visszavonhatatlanul betölti dr. Gaál Endre 
Puiturtanácsnok megüresedett pozícióját. A 
pályázati felhivás érdekes meglepetést foglal 
magában. Kiderül belőle, hogy ha ugy alakul 
a helyzet, a szeptemberi közgyűlés nem is 
egy, hanem — két tanácsnokot választ. A 
polgármester ugyanis negy, esetleg két ta-
nácsnoki állásra" hirdet pályázatot. 

Érdeklődésünkre megtudtuk ennek a hirte-
len változásnak magyarázatát is. A helyzet 
ugy alakult, hogy 

dr. Pátfy József tisztefetbeti tanács-
nok is benyuftia a megüresedett ta-

nácsnoki állásra a pályázatot. 

Pálfy Józsefet, mini ismeretes, a közgyűlés 
néhány hónappal ezelőtt, amikor Bokor Pál 
polgármesterhelyettes nyugalomba vonult és 
igy megüresedett egy tanácsnoki állás a pol-
gármesterhelyettesi elmen kívül, amelyet Fodor \ 
Jenő nyert el, mint árvaszéki elnököt reakti- » 
válta és utasitolla a polgármestert, hogy ezl | 
a tanácsnoki állást a legközelebbi általános 
tisztújításig Páltyval töltse be. Pálfyt közben 
a főispán tiszteletbeli tanácsnokká nevezte ki, 
mert különben nem lehetett volna az elől-
járósági ügyosztály élén telfes jogú tanács* 
tag, igy azonban, mint tanácsi ügyosztály élére 
helyezeit árvaszéki elnök és mint szolgálatté-
telre behivott tiszteletbeli tanácsnok teljes 
tanácskozási és szavazati joggal vehet részt 
a tanácsüléseken. 

Pálfy József tehát a legközelebbi általános 
tisztújításig, amely a belügyminiszter rende-

lete értelmében csakis az ui törvényhatósági 
választások lebonyolítása után történhetik 
meg és az uj tisztikart már az uf közgyűlés 
választja igy meg, zavartalanul és teljes ha-
táskörrel tölthette volna be elfoglalt tanács-
noki állását. 

A városházán éppen ezért kellett általános 
meglepetést az a hir, hogy a szeptemberi ta-
nácsnokválasztásra szintén pályázni óhajt, 
mert a választás eredménye a tényleges 
helyzeten lényegileg nem változtat semmit, 
legfeljebb formailag változtathatja meg a 
helyzetet. Ha a szeptemberi közgyűlés meg-
választja Pálfy Józselet tényleges tanács-
nokká, akkor továbbra is tanácsnok marad, 
de tanácsnok marad továbbra akkor is, ha 
nem sikerül megszereznie a szavazatok több-
ségét, mert akkor a közgyűlés korábbi hatá-
rozata értelmében, mint reaktivált árvaszéki 
ülnök és mint szolgálattételre behivott tisz-
teletbeli tanácsnok tölti be továbbra is ál-
lását. 

De ha elnyeri Pálfy József a tanácsnok-
választáson a szavazatok többségét, akkor 
megüresedik Bokor Pál ideiglenesen betöl-
tött állása és igy kerülhet sor a második ta-
nácsnok megválasztására Ezért irta ki a pol-
gármester a pályázatot egy, esetleg két ta-
nácsnoki állásra. 

Más tisztviselőt a pályázati hirdetmény sze-
rint nem is választ a szeptemberi közgyűlés, 
az esetleg megüresedő alacsonyabb fokozata 
állásokat az októberi közgyűlésen töltik 
maid be A pályázatok benyújtásának határ-
ideje egyébként szeptember 20-án, délben 
tizenkét órakor jár le és a pályázatokat a 
főispáni hivatalba kell benyújtani. 

Csütörtökön délután váratlanul 
Szegedre érkezett a kultuszminiszter 

és ismét megtekintette az egyetemi építkezéseket 
\ miniszter u)abb terheket ró a városra ? — lljabb épületeket kell a városnak 

megvásárolni ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter csütörtö-
kön délben dr. Haás Aladár miniszteri osztály-
tanácsos, dr. Jánossy Dénes miniszteri titkár 
és titkárnője társaságában autón Szegedre ér-
kezett. A miniszter szegedi látogatása félig-
meddig meglepetésszerű volt, amennyiben le-
iövetelét csak szerdán délután közölte az egye-
tem rektorával, a polgármesterrel és a fő-
ispánnal, akiken kivül más nem is tudott előre 
a miniszter látogatásáról. 

A kultuszminiszter autója egy órakor érke-
zett meg Glattjelder Gyula megyéspüspök re-
zidenciája elé, ahol a miniszter érkezésére 
a püspökön kivül már dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester, dr. Aigner Károly főispán és 
az egyetemi tanács több tagja várakozott. A 
megyéspüspök ebédet adott a miniszter tisz-
teletére, aki ebéd után, három órakor kísére-
tével együtt az egyetem központi épületébe 
hajtatott és a rektori hivatalban elnökölt azon 
a rögtönzött értekezleten, amelyen résztvettek 
az egyetem tanárai, a polgármester, a főis-
pán, Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az 
államépítészeti hivatal vezetője és Wáldsr 
Gyula műegyetemi tanár, a polgári tanárképző 
tervezője. 

A bizalmas jellegű értekezleten értesülésünk 
szerint az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos 
kérdések kerültek szóba. Részletesen foglal-
koztak az egyetemi internátus fölszerelésének 
kérdésével. A megbeszélés öt óráig tartott, ami-
kor a miniszter és az értekezlet résztvevői 
ismét autóba szálltak és bejárták az egyetemi 
építkezések terepét. Sokáig tartózkodott a pol-
gári iskolai tanárképző intézel ós a minta-

polgári iskola készülő épületeinél, megtekin-
tette az internátus uj szárnyát és a munka 

i fölött a legteljesebb elismerését fejezte ki az 
építési vállalkozók, Erdélyi és Breuer előtt. 

Az egyetemi építkezések megtekintése után 
a miniszter kíséretével Újszegedre ment át 
és az ujszegedi partról tekintette meg az uj 
egyetem? klinikákat. 

A miniszter este a polgármester vendége 
volt, majd a megyéspüspöknél szállt meg. 
Pénteken reggel ismét megtekinti az egyetemi 
klinikákat, majd a tanyai uj iskolák építkezé-
sének megszemlélésére indul. Délben dr. Aig-
ner Károly főispán szatymazi szőlőjében ebé-
det ad a miniszter tiszteletére, aki ebéd után 
közvetlenül Szatymazról utazik vissza Buda-
pestre. 

A miniszter szegedi látogatásának eredmé-
nye — értesülésünk szerint — ismét uj terhe-
ket ró majd a városra A kultuszminiszter 
ugyanis a polgármester és az egyetemi taná-
rok előtt azt a kívánságát fejezte ki. hogy a 
városnak a DMKE hivatalos helyiségeit ki kel-
lene telepítenie a DMKE-ből, mert a DMKE 
által lefoglalt helyiségek lehetetlenné teszik a 
közvetlen összeköttetési az internátus épület-
szárnyai között. A városnak a DMKE-vel kö-
tött szerződés értelmében ebben az esetben te-
kintélyes összeggel kellene kárpótolnia a 
DMKE-t. 

A miniszter elejtett szavaiból kiderült az is, 
hogy ujabb épületek és telkek megvásárlását, 
helyesebben megvásároltatását tervezi. Szó 
volt a Boldogasszony-sugárut 1. számú föld-
szintes épület megvásárolásáról és egy másik 
földs&ates ép.üXeUről is, amely, a j>olgári js-
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kolai tanárképző előtt fekszik. Ezt az utób-
bit a miniszter azért kívánja megvásároltatni, 
mert a tanárképző épülete előtt kís teret óhajt 
kiképeztetni. Hogy a Boldogasszony-sugáruti 
házvétellel mi a célja, azt nem sikerült meg-
tudnunk. Valószínűnek látszik, hogy ennek 
a háznak a telkére valamilyen uj egyetemi 
intézet építését tervezi. 

Súlyos M c s k a p á r b a f 
a randevún 

Amikor a tanyák szépe két legénynek 
ad találkát este nyolcra 

(A Délmagyar ország munkatársától) Alsó-
ianyáról nem mindennapi bicskapárbajról let-
tek jelentést csütörtökön délelőtt a szegedi 
rendőrségnek. A bicskapárbaj mindkét súlyos 
sebesültjét beszállították a közkórházba, akik 
ellen egyébként súlyos teslisértés mialt indul 
meg az eljárás. 

A rendőri jelentés szerint Alsótanyán Király 
Pál és Sándor István legények régi haragos 
viszonyban voltak egymással. A harag Mérő 
Rozál fiatal alsótanyai leány miatt feilődöttki, 
aki egyike volt a tanyák szépeinek. A két ilju 
az ismerősök szerint egyforma eséllyel star-
tol», Mérő Rozál egyikei sem tüntette ki ke-
gyeivel, a két fiatal legény azonban egyfor-
mán reménykedett. A legények napok óta 
együtt dolgoztak a cséplési munkálatoknál. 
Ugyanolt szorgoskodott a takaros Mérő Rozál 
is. Szerda délben az ebédszünetben a leány 
odasúgta Király Pálnak, hoqy vária meg Őt 
este nyolc órakor. Király Pál boldogan velte 
tudomásul a találkát, de ugyanekkor Sándor 
István is randez vous-t kért a leánytól Mérő 
Rozál zavarban volt. Mindkét legény este 
nyolc órakor kért találkozót. A leány Király 
Pálnak már eligérkezett, viszont Sándor Ist-
vánnak sem tudta kérését megtagadni. 

Este 8 órakor a leány nagy izgalomban 
várta Király Pált. A legény pontosan megér-
kezett. Mérő Rozál azonnal elmondotta, hogy 
vária Sándor Istvánt is. Király Pál emiatt 
annyira megharagudott, hogy otthagyta a 
leányt és egy közeli bokorban elrejtőzött és 
várta Sándor István megérkezését. 

Amikor Sándor megjelent a tanya előli, 
Király Pál előugrott és bicskáiát bele vágta 
riválisába. A késszurás azonban csak meg-
karcolta Sándor István testét, aki ugyancsak 
azonnal előkapta zsebkését és szurl. A két 
legény közölt ezután formális párbaj feílő-
dött ki. A párbaj hevében mindkét legény 
súlyosabban megsebesült. A két legényt sú-
lyos sérüléseikkel beszállították a közkór-
házba 

Téliesen ut társulattal kezdi meg pénteken, 
7-én este tél 9 órakor előadásait a 
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