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Zárt ajtók mögött 
kandidáltak örökös tagokat és a jelölésekről 

semmit sem közöltek a nyilvánossággal 
Magáninformációk szerint Somogyi Szilvesztert, Bokor Pált, Gaál Endrét, Back 

Bernátot, Móra Ferencet, Kószó Istvánt és Kiss Ferencet is felölték 
(A -Délmagyarország munkatársától..) Ked-

den délelőlt a főispáni hivatalban dr. Aigner 
Károly főispán elnökletével zárt ajtók mögött 
összeült a kijelölő bizottság, hogy a szerdai 
rendkívüli közgyűlésen megválasztandó örö-
kös tagsági helyekre megejtse a jelöléseket. 
A bizottság ülése déli tizenkét óráig tartott. A 
Délmagyar ország munkatársa áz ülés után 
érdeklődölt a főispánnál a megejtett jelölések 
iránt. Dr. Aigner Károly főispán a következő-
ket mondotta: 

A bizottság ülésén elhangzott az az indít-
vány, hogy 

a jelölések csak közvetlenül a 
közgyűlésen publikáltassanak. 

Az indítványt a bizottság elfogadta és a tagok 
szoridtiritást vállaltak, hogy a bizottság hatá-
rozatát senkivel sem közlik. Ez a szolidari-
tás engem is kötelez és igy nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy a jelölésekről tájékoztas-
sam a nyilvánosságot. 

— Ilyen körülmények között a jelölést a 
város közönsége esetleg puccsszerűnek fogja 
látni — mondottuk —, mert hiszen 

a közgyűlés tagjai is csak ak-
kor tudják meg, hogy kire sza-
vazhatnak, amikor már szavaz-

niuk is kell. 
Tehát nem lesz sem alkalmuk, sem idejük 
arra, hogy szavazás előtt alaposabban meg-
fontolják, kinek a jelöltségét támogassák. 

— A bizottság mondotta ki a szolidaritást 
— válaszolta a főispán —, én nem mondhatok 
egyebet. Legfeljebb még csak azt mondhatom 
meg, hogy 

a bizottság bizonyos változtatá-
sokat eszközölt az eredeti terve-

zeten, 
mert ez az ülés már a második jelölő ülés 
\x>lt. Puccsról nem lehet beszélni, mert a bi-
zottság csak olyanokat jelölt, akik méltóak 
erre a tisztségre, akik szolgálatokat tettek a 
városnak. Sajnos, csak 

öt helyre Jelölhetett a bizottság 
és igy többen kimaradnak azok közül, akiket 
megilletné ez a tisztség, de ezek vigasztalód-
hatna^ azzal, hogy az uj 'közgyűlés rekompen. 
zálhatja még őket. 

— Legalább azl méltóztassék elárulni, hogy 
az öt helyre hány jelöltje van a bizottságnak? 

— Ezt-sem árulhatom el. 
Hivatkoztunk ezután az uj közigazgatási tör. 

vényre, amely kimondja, hogy a közgyűlés 
tárgysorozatát a közgyűlés előtt legalább negy-
vennyolc órával elő kell készítenie a tanács-
nak, még pedig nyilvános ülésen, ami azt je-
lenti, hogy a város közönségének joga van 
arra, hogy negyvennyolc órával előbb meg-
ismerje a közgyűlés elé kerülő javaslatokat-
Igy tehát a törvény szelleme szerint a. kandi-
dáló bizottság határozatéi sem lehetne titok-
ban tartani. 

Más helyről szerzett értesülésünk szerint 
a kandidáló bizottság 

az öt örökös tagsági helyre két-
két Jelöltet állitott. 

Ezek között a jelöltek között emlegetik dr. 
Somogyi Szilveszter polgármestert, Bokor Pál 
nyugalmazott helyettes polgármestert, dr. Gaál 
Endre nyugalmazott kulturszenátort, begavári 
Back Bernát felsőházi tagot, dr. Kószó István 
nyugalmazott államtitkárt, Móra Ferenc mu-
zeumigazgatót és Kiss Ferenc nyugalmazott 
miniszteri tanácsost. Ezek természetesen csak 
kombinációk, amelyekre esetleg a kandidáló 
bizottság határozata rácáfolhat szerdán dél-
után, amikor majd kihirdetik a közgyűlésnek 
a jelöltlistát. 

Másodszor is szerencsétlenül járt Kecskeméten 
a Budapest—szegedi pestarepülögép 

fiz összetört gépet Szegedre hozták • 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-

gyarország beszámolt arról, hogy az elmúlt hét 
szombatján Kecskeméten kényszerleszállást vég-
zett a Budapest—szegedi postarepülőgép. A kény-
szerleszállást azonnal jelentették Budapestre, ahon-
nan szerelők mentek le Kecskemétre. A motor-
hibát azonban nem tudták kijavítani, úgyhogy 
egy uj motor beszerelése vált szükségessé. 

Az uj motort hétfőn délelőtt szerelték be a 
gépbe. Délben begyújtották a motort és egy órán 
át próbajárást végeztek vele az egyhelyben álló 
repülőgépen. A próbajáratás alkalmával a pilóta 
semmi gyanús körülményt nem vett észre és mi-
után ugy találta, hogy minden rendben van, a 
gépet starthoz állította. 

A start a hatalmas szélvihar ellenére pompásan 
sikerült. Alig repült fel azonban a gép, hallani' 
lehetett, hogy a motor szabálytalanul működik. 
Később már látni lehetett, hogy a gép pilótája 
is észrevette a motorhibát, mert a gép megfor-j 
dult a levegőben és visszafelé szállt kiindulási 
helyére. A motor ekkor már annyira zavartan': 
működött, hogy a pilóta hirtelen kényszerleszál-
lást végzett. . . . 

A leszállás közben azonban ujabb baleset tör-
tént. Szélvihar kapta el a gép baloldalát, agy* 
hogy az erősen jobbra billent is ennek következ-
tében a jobboldali szárnya össtetörőtt. 

Az összetört gépet hétfő délután szétszedték és. 
Szegedre szállították, ahol teljesen kijavítják. 

A Társadalombiztosító telkén 
építik fel a belvárosi lányiskolát? 

Ha sikerül a megegyezés, a Jövő évben megkezdik az épitkezést 
(A Délmaggarország munkatársától.) A rálátás 

ügyével kapcsolatban felmerült az a terv a város-
házán, hogy a város a belvárosi leányiskola szá-
mára azon a telektömbön épitsen uj hajlékot, 
amelyről lemond a kultuszminiszter kárpótláské-
pen a Petőfi Sándor-sugáruti lakóházak megvál-
tásáért, az úgynevezett Onozó-féle telektömbön. 
A polgármester akkor kijelentette, hogy a belvárosi 
leányiskola elhelyezésére más terve van, még pe-

| dig azt a telektömböt kívánja megszerezni erre 
a célra, amelyre a Társadalombiztosító Intézet 
akarta eredetileg felépíteni székházát és amely a 
Püspök-ucca és a Mérei-ucca sarkán fekszik. 

A polgármester most már komolyan foglalkozik 
tervének megvalósításával. Kedden délelőtt rész-
letesen megtárgyalta ezt a kérdést a mérnöki 
hivatal építési osztályával és a számvevőséggel. 
A jelek szerint rövidesen el is dől, hogy lehet-e a 
dologból valami. 

Érdeklődésünkre a polgármester elmondotta, hogv 
saját ' hatáskörében már kérdést intézett a Tár-
sadalombiztosító Intézet igazgatóságához ebben az 
ügyben, megkérdezte, hogy az intézet mennyiért 
lenne hajlandó átengedni a városnak ezt a parla-
gon maradt és az intézet számára fölöslegessé vált 
üres telket, amelyért felajánlotta azt a vételárat, 
amit az intézet fizetett érte, ráadásul még a 
vételárnak a vétel napjától számított kamatait 
is. A Társadalombiztosító a polgármester ajánla-
tára még nem reflektált, de valószínű, hogy a 
válasz rövidesen megérkezik. 

— Ha a válasz kedvező lesz — mondotta a 
polgármester —, akkor a jövő évben megkezdjük 
az uj elemi iskola építését. Pénz hozzá mutatkozik 
erről is, arról is. A hozzávetőleges számitások 
szerint ^ . . . . . . ,. , s o^wui magára az építkezésre kétszáznegyven-

- Éppen a törvény alapjan vállaltuk a szo- \ kétszázötvenezer pengő kellene, van hozzá' száz-
ndaritást — mondotta a főispán —, mert a j ötvenezer pengőnk még a felvett kölcsönből és 
törvény nem mondja ki, hogy a kandidálást • a minisztertől is kapunk valamennyi államsegélyt, 
nyilvánosságra kell hozni, ezzel pedig feljo-
gosította a határozó bizottságot, hogy a nyil-
vánosság kérdésében Saját belátása szerint ha-
tározzon. 

Hiába kérdeztük, hiába kértük, a főispán 
< gyetlen szóval sem árult el többet a kandidá-
' í sokról. 

úgyhogy csak a telek árának előteremtése okoz 
gondot. Az eredeti terv az, hogy a belvárosi 
leányiskola, amelynek jelenlegi elhelyezése ellen 
igen sok és indokolt panasz hangzott el. egy-
emeletes épületet kap és ebben adunk helyet 
az ugyancsak nem megfelelő elhelyezésű tanfel-
ügyelőségnek és az iskolaszéki irattárnak is. De 
gondolunk «rra is. hoay esetleg az épületei két-

emeletesre építjük. Ebben az esetben itt kaphatni' 
helyet a városi felsőkereskedelmi leányiskola is,; 
amely jelenleg az állami kereskedelmi iskola épü-
letében vendégeskedik, amióta ae egyetem ide-
helyezése következtében az ítélőtábla foglalta el 
Tisza Lajos-köruti tornyos épületét. 

Megkérdeztük a polgármestertől, hogy abban az 
esetben, ha a város békés utoo nem tudná meg-
szerezni a Társadalombiztosító Intézet üres tel-' 
két, nem szerezhetne-e megszerzéséhez kisajátít 
tási jogot éppen ugy, mint ahogyan kisajátítás 
utján szerezte meg az egyetem számára a palánk! 
házakat és igy szerzi meg a Leszámolópalota 
rálátását akadályozó épületeket Js. A leányiskolái^ 
felépítése ugyanis éppen olyan fontos közérdek* 
mint a többi telkek megszerzése voIL A polgár-
mester kérdésünkre kijelentette, hogy véleménye 
szerint kisajátításra nem kerül majd sor, mert a 
Társadalombiztosítóval sikerülni fog a békés meg-' 
egyezés. 

Falvakat döntött romba 
a teheráni földrengés 

Páris, julius 16. Teheránból jelentik, hogy Kho 
rasaan környékén heves földrengést észleltek. 
Farock falu több más faluval együtt romba dőlt 
A földrengés nappal történt, amikor a lakosság 
a mezőn dolgozott és igy a halálos áldozatok 
száma aránylag csekély. 

Dínamitrobbanás 
Philadelphiában 

Paris, julius 16. Philadelphiából jelentik: A vá-
rosban tegnap több tonna dinamit robbant fel, 
amely megrázkódtatta és lángbaboritotta a város 
egyrészét. A robbanást több, mint husz kilométeres 
körzetben hallották. A város valamennyi tűzoltója 
kivonult, hogy a robbanás okozta tűznek gátat 
vfcssenek. A robbanás rengeteg kárt okozott. 


