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Fodor Jenő azonnali nyugdíjazását 
kérte a polgármestertől 

Az u) tisztviselők kedden letették a hivatali esküt 

'(A Délmagyarország munkatársától.) Fodor Jenő 
polgármesterhelyettes, akit a tisztújító közgyűlés, 
mint ismeretes, közfelkiáltással ismét tanácsnokká 
választott meg, de aki a polgármesterhelyettesi 
választáson dr. Pálfy Józseffel szemben kisebb-
ségben maradt, benyújtotta nyugdíjazás iránti kér-
vényét a polgármesternek. Fodor Jenő teljes szol-
gálati idejét már az elmúlt esztendőben kitöl-
tötte és így bármely pillanatban teljes fizetéssel 
vonulhat nyugalomba. Eredetikig az volt a terve, 
hogy már a mult év végén nyugalomba vonul, 
a közgyűlés azonban egyhangúlag ugy határozott, 
hogy előterjesztést tesz a minisztertanácshoz to-
vábbi szolgálatban tartásának engedélyezéséért és 
így megmásította elhatározását Nyugdíjazása iránti 
kérvényét most egészen röviden azzal indokolja 
meg, hogy »a polgármestcrhelyeltesi választás ered-
ményéből a közgyűlési többség bizalmának el-
vesztésére* következet, ami arra készteti, hogy 
letegye tanácsnoki tisztségét is és nyugalomba 
vonuljon. 

Fodor Jenő kérelme valószínűleg a legközelebbi 
közgyűlés elé kerül, amely megállapítja nyug-
dijának nagyságát A kérelem teljesítésének meg-
tagadására nincsen mód, mert Fodornak joga van 
minden pillanatban nyugalomba vonulnia. A tiszt-
újító közgyűlés utáni napon már be is jelentette 
a polgármesternek, hogy azonnal megkezdi sza-
badságát, azután pedig elvitette hivatalából saját 

iratait és tárgyait és a gazdasági ügyosztály veze-
tését ideiglenesen átadta jegyzőjének, dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnoknak. A város közönsége bizo-
nyára mély sajnálattal veszi tudomásul az érde-
mes és munkás főtisztviselő távozását 

Ugyancsak elbúcsúzott hivatalnoktársaitól dr. 
Bárkányi Zoltán árvaszéki elnök is, aki a tiszt-
újításon kisebbségben maradt Hegedűs Antal al-
jegyzővel szemben. Már át is adta hivatalát utód-
jának Elbúcsúzott a várostól dr. Grasselhj Ká-
roly is, aki nyolc esztendeig teljesitett az árva-
széken ülnöki szolgálatot, de a választáson keve-
sebb szavazatot kapott mint ellenjelöltje, dr. Ka-
mocsay György községi biró, aki már át is vette 
az ülnöki tisztséget 

Kedden délelőtt tették le egyébként a polgár-
mester előtt azok a tisztviselők a hivatalos esküt, 
akiket a közgyűlés megválasztott, de akik nem 
együtt esküdtek az először megválasztott főtiszt-
viselőkkel. Az eskütétel a polgármester szobájá-
ban történt meg és utána a polgármester rövid 
beszédben üdvözölte a tisztviselőket. Figyelmez-
tette őket arra, hogy a jó köztisztviselőnek há-
rom tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogv a helyét 
jól megállhassa, jellemesnek, tehetségesnek és szor-
galmasnak kell tennie. Arra kérte a tisztviselő-
ket, hogy becsülettel töltsék be azt a tisztséget, 

| amelyet a közgyűléstől kaptak és munkájukkal 
I mindig a város és a közönség érdekeit szolgálják. 

Kanyarójárvány S^epecfen 
Naponta iizenöi-fiusz ayermels. mea&eteaeűfiséi feleníilc be 

Egyes elemi iskolákat és óvoáá'kai bexárlalc 

'(A Délmagyarorszig munkatársától.) De-

cember hónap a kanyaró szezonja. Rengeteg 

megbetegedést jelentenek be napról-napra a 

tiszti főorvosi hivatalban. Az elmúlt napok-

ban a járvány olyan nagy méretet öltött, 

hogy több elemi iskolát és óvodát kénytelen 

volt az egészségügyi hatóság bezáratni. 

A kanyaró természetesen a gyerekek között i 

terjed rohamos gyorsasággal. Szerencsére, i 

mint a legtöbbször, a járvány most is enyhe 

lefolyása, taggodalomra ok nincsen, bár a jár-

vány csökkenéséről nem lehet még beszélni. 

Tizenöt-húszra tehető a napi megbetegedé-

sek száma és az orvosok szerint most érte 

kulminációs pontját. Legújabban a református 

elemi iskola négy osztályát kellett bezárni 

és zárva maradnak egyelőre az óvodák is. 

A többi iskolában a tanítás rendesen folyik. 

Igazolták az érdekhéo¥ipfeti 
városatyák mandátumát 

'A főjegyzői hivatal közli: A törvényhatóság 

igazoló választmánya dr. Aigner Károly fő-

ispán elnökletével kedden délelőtt teljes szám. 

ban összeült és az érdekképviseleti törvény-

hatósági bizottsági tagok választását vizsgálta 

felni. 

A törvényhatósági bizottságnak érdekképvi-

selet cimén tagja az ügyvédi kamara által 

beküldött 2 rendes és 1 póttag: dr. Hajnal 
István, dr. Szskerke Lajos, illetve dr. Bodnár 
Géza; a közjegyzői kamara által beküldött 1 j 

rprtdes és 1 rv t̂'n«?- dr. TrJH^l-rt Péln és dr. 
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Sirchich György; a mérnöki kamara kikül-

döttei 1 rendes és 1 póttag: Szirányi BéLa és 

Csizmazia K á lmán ; az orvoss^pvetség fiók-

jának kiküldöttei: 2 rendes és 1 póttag: dr.' 

Meskö Zoltán, dr. Erdélyi Jenő és dr . Papp 

Nándor ; a városi mezőgazdasági bizottság ki-

küldöttei 5 rendes és 5 póttag: Ocskő Is'.váq, 

Bagáry László, ifj. Nyári György, Dobó Imre,' 

László Mihály, továbbá Vér György, Csala 

Sándor, Szélpál Benő, Ördög Imre és Kordás 

József; a kereskedelmi és iparkamara kikftl-

döttei 9 rendes és 9 póttag: bástyái Holtzer 

Tivadar, Fenyő Hugó, Löffler György, Korda 

Jenő kereskedők, továbbá Pirich János és Pé-

lérfy Ferenc kereskedők, Gombos István, KeU 

ler Mihály, Kertész József, vitéz Csányi Já-

nos, Jároli Géza iparosok, továbbá Osznoviit 

István, Marosán Mi lán és Kovács István ipa-: 

rosok; a törvényhatóság területén lakó vitézek, 

képviselői: vitéz Zádory Béla és vitéz dr . 

Berze Károly; a vallásfelekezetek képviselő!, 

a hat leguépesebb egyházközség élén ál ló lel-

kész: Várhelyi József, Breisach Béla, Schnei* 

der Vencel, dr. Papp Béla, Barmos György, 

László János. 

Az igazoló választmány alapos vizsgálat alá 

vette valamennyi érdekképviseleti kiküldött 

megbízatását és döntött abban a kérdésben, 

hogy a nevezettek választása, illetőleg kikül'' 

dése a törvény és a rendelet értelmében sza-

bályszerü-e és hogy nevezettek a törvényekben 

előirt rendelkezések után választhatók, i l letví 

kiküldhetők-e. 

A választmány megállapította, hogy az ér< 

dekképviseleti tagok kiküldésére, illetőleg vá< 

Iasztására feljogosított intézmények és szer-

vezetek november 9-én és 10-én megejteti 

választása szabályszerű volt és hogy a kikül-

döttek' választhatósága ellen kifogás nem me-

rült fel, az igazoló választmány valamennyi 

érdekképviseleti kiküldött választását szabály¡. 

szerűnek minősítette és mandátumaikat iga« 

zolta. 

Lemondott a görög köztársaság etaökt 
Athénből jelentik: Konduriotisz tengernagy, í 
görög köztársaság elnöke, egészségügyi okok-
ból lemondott. A parlament szombaton ü l ősz* 

sze, hogy megválassza az u j elnököt. A legked-

vezőbb esélyei a royalistapá.rti Zaimisznafi 
vannak. 

Szeged: Kárász u. 6,. 


