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„HÁPÉ" kézmosószappan kitűnői 
1 d r b d n b o z b n n 
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I f t flllér •3 1 drb „ICA" kézmosós: 12 fillér. 
— Itt nem írsz választási Joaunl: van hozzá-

izólní a kérdéshezl 
Közben behozzák az urnákat, megalakulnak 

a szavazatszedő bizottságok és mcakezdődik 
a szavazás. 

Hat órakor kezdte meg Rack Lipót tanács-

nok a szavazatok ósszeszámláiását Tübb bi-

gottsági tag jegyzi a szavazatokat Eleinte 

fej-fej halad a két jelólt, majd Görög előre-
tör és egyre nő az előnye. Hat óra után öt 

perccel fejezte be a szavazatok megszámlálását 

Rack tanácsnok, mire a közgyűlési teremben 

éljenezni kezdik Görögöt. 

Leadtak összesen 127 szavaza-
tot, ebből Görög Sándor kapott 

80-at, Szlklay* Jenő 43-at, 
négy érvénytelen volt 

A polgármester negyedhét órakor hirdette 

ki a választás eredményét 

— Leadtak 127 szavazatot — mondja —, 

ebből érvénytelen vo l t . . . 

— Valamennyi! — szóltak közbe töhben. 

— Indítványozom, hogy hívjuk meg Görö-
göt küldttségileg és a prlgármester üdvö-
zölje — mondta harsányan Wimmcr Fülöp. 

— Miért én vagyok a hibás, miért nrm Kel-
Icr Miksa! — válaszolt a közbeszólásra a pol-

gármester. (öriósi derültség.) 
— Szájkosaras közgyűlés nr>m tud válasz-

tani! — kiáltja ismét Wimmer. 

Mivel a kisgyűlés javaslatában a határozatra 

a sürgősség kimondását 

is kérte, a polgármester nyilatkozatra hívta 
fel dr. Szekerke Lajos tiszti főügyészt. 

Szekrrke e-rvet'en mondatban nyilatkozott. 
Kijelentette, hocrv az azonnali végrehajtás ki-
mondásának 'törvényes kellékei nincsenek 
meg, ezért a sürgősség kimondását ellenezni 
Zénytelen. 

Ezután dr. Tonelli Sándor jelentkezett szó-
lásra. A polgármest?rtől ebben a kérdésben 
salyos jogi ell*n'é!ek választják el. Hivat-
kőzik' arra az irőnikus köz'ieszdTásra. amely 
szerint valamennyi leadott szavazat érvényte-
len. Ennek a megállapításnak komoly jogi 
alapja van. 

A polgármester tévedett, 
amikor azt hitte, hogy a közgyűlésnek ebben 
az űgvben más szerepe nem volt, mint az, 
hogv a két. jelölt közül mejyválassza valame-
lyiket. A főtárgy ebben az esetben a bel-
ügyminiszter leirata volt, ezt pedig joga lett 
volna megvitatnia a közgyűlésnek, joga lelt 
volna minden törvénythatósági bizottsági tag-
nak felszólalni. A színház kérdése nem je'en-
téktelen, mert szorosan összefügg a város ke-
reskedelmének. iparának és idegenforgalmá-
nak kérdésével. 

Dr. Tonelli Sándor beszéde közben még 
mindig nem csillapult le a választási izga-

lom, zaj állandósul ugy, hogy sokszor el-

veszett a felszólaló hangja. 

— Tartsuk tiszteletben a szólásszabadságon 
— rázta meg az elnöki cscnqőt a polgármester. 

— Tartsa tiszteletben a polgármester ur 
isi - kiáltott fel Wimmer Fülöp. (Helyeslés.) 

ToneUli ezután azt fejtene.te, hogy 

• a polaármester törvényellenesen 
|árt el, amikor megakadályozta 

a felszólalásokat. 

Ennek következtében az a helyzet, hogy • 

szavazás megelőzi a'vitát, a szavazás megelőzi 

a kéress elemi részének elbírálását Felszó-

laláságban igen fontos anyagi vonatkozású 

kérdésekkel kívánt foglalkozni, el akarta mon-

dani, hogy Görög Sándor a szinügyi bizottság 

ülése előtt végigjárta a bizottság tagjait és 

bejelentette, hogy megválasztása esetén haj-
landó átadni a pénztárkezelést a városnak. 
A szinügyi bizottság mégis ugy találta, hogy 

nem javasolhatja Görög megválasztását. 

— Jogunk lett volna — mondta ezután To-

nelli - kizárási indítványt tenni egyik, vagy 
másik jelölt ellen ós előfordulhatott volna ipen 

könnyen, hogy kizárási indítványunkat a köz-

gyűlés többsége elfogadja. • 

— A korteskedést négyszemközt kell elin-

intéznl. — mondta erre a pol^á-mester. 

— Itt nem korteskedésről van sz'ő — fe'el'.e 

Tonelli —, itt most a közjogról van szó. 

A közlaazoofásl törvény módot 
biztosit a felszólalásra 

még személyi kérdéseknél is A t >rvénv szerint 
ilyen esetekben joga van két bizottsági tag-
nak öt-öt percre felszólalni A polgármester 
tehát, amikor nem adott engedélyt renlcinek 
sem felszólalásra, törvénysértést követett el 
és igy a közgyűlés határoznia éroénytelm. 

A polgármester feltette ezután a kérdést, 
j hogv a közgyűlés megszavazza-e a bíriokonki-

vüíiséget, tekintettel arra. hogy az ügyész 
ellene telt javaslatot. A közgyűlés egyhangú-
lag ugy határozott, hogy nrm arcwlvx ki a 
határozatra a sürgősséget. 

— Igy az igazgató csak a saját felelősségbe 
szervi zkedhet, — „állapította n e j a polgár-
mester. 

— A város ad-e neki pénzt? — kérdezte 
Wimmer. 

— A szerződést csak akkor köthetjük me-» a 
megválasztott igazgatóval, ha a kormány-
hatóság jóváhagyja a közgyűlés határozatát. 
Erre az esetre felhatalmazást kérek a köz-
gyűléstől, hogy a szinügyi bizottság "és a jog-
ügyi bizottság meghallgatása uláji megköthes-
sem a szerződést. 

A közgyűlés a felhatalmazást megadta a pol-
gármesternek, aki ezután félbeszakította az 
ülést és folytaiásá'. kedden délután négv órára 
tűzte ki, amikor megkezdődik a gázgyári vita. 

99 Azonnal megkezdem a szervezkedési €€ 

mondja az u; igazgató 
A lozgvülés után Görög Sándor ezeket mon-

dotta a Délmacyarország munkatársának: 
— Végtelenül boldog vagyok, hogv a köz-

gyűlés többségének bizalma ismét nekem jnt-
'r.tta a szegedi színházat. Nem haragszom sen-
kire és a legfőbb tőrrhvérem az le$z, hogy ki-

Csónaktárolásokat 
száraz emelell raktárunkban mé-
íven leszállított h ron vállalunk 198 

Kovács Testvérek 
Maros ucca 24., Festő ucca 17. sz. 

engesztel jem azokat is, akik okkal, vagy ok nél-
kü' haragudtak rám. 

— A szervezkedést, függetlenül attól, megíe-
Icbbezi-e a közgyűlés határozatát valaki, vapy 
scm. azonml megkezdem és ugy tervezem, hogv 
a színházat október elseje körül megnyitom. 
Elsőrendű társulatot kívánok szervezni, mert 
az a célom, hogy nívós színházzal háláljam 
meg a közgyűlés irántam megnyilatkozott DÍ-
zalmát. Véleményem szerint a belügymini«-¿'or 
a közgyűlés határozatát feltéUenüI jóvóhapvh, 
inert hiszen eredetileg i;g az volt az intenciója, 
hogv a közcvülés köztem és dr. Szedő Mii-lós 
között válasszon. Mivel Szedő visszalépett — 
folytatta nyilatkozatát Görög Sándor -- az 
eiedmény egyezik a miniszter intenciójával. 

A „Glustizla per l'Ungheria" Szegeden 
(A Délmagyaroruzág munkatársától.) Mus-

solini ajándékgépe, a •sGiustizia per l'Unghe-
ria€ vasárnap délelőtt, 10 órakor érkezett Sze-

ged fölé, nyergében "Kálmán László légügyi 

felügyelővel. A hatalmas gép Budapestről 59 

perc alatt tette meg az utat Szegeiig és simán, 

minden baj nélkül siklott le a repülőtérre. 

Az 1000 lóerős, ben-dőra lakkozott gépet ha-

talmas közönség fogadta. A díszsátorban ott 

volt dr. vitéz Shvoy Kálmán vegyesdandár-

parancsnok, dr. Pálfy József helyetles polgár, 

mester, dr. Kogutomtz Károly, az Aero Szó-
vétség ügyvezető-elnöke és még sokan mások. 

A gép először'tiszteletkört Irt le a város 

felett majd simán leszállott és a díszsátor 

előtt állott meg. A gép pilótáját, amint ki-

ugrott a gépből, lelkes éljenzéssel fogadta 

a közönség. A pilóta előbb dr. vitéz Shvolf 
Kálmánnál, majd a repülőtér parancsnokánál 

jelentkezett. Ezután kezdődött meg a hivatalos 

fogadtatás. A város nevében 'dr. Pálfy József, 

az Aero Club nevében dr. Kogutowitz Károly 

mondott üdvözlő beszédet 

A fogadtatás után a megjelenlek megtekin-

tették a hatalmas gépet, amelyet azután a 

közönség sorai előtt is elvontattak. 

A repülőgép délután 2 óráig maradt Sze-
geden, azután Békéscsaba irányába elrepült 

Csabán résztvett a repülőnapon, ette 6 órára 
pedig visszatért a Mátyásföldi repülőtérre. 

Meqalakult 
a Gyümölcstermelök Egyesülete 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-

nap délelőtt a városháza közgyűlési termében 

szépszámú érdeklői/i jelenlétében alakult meg 

a »Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesüle-

tet. Az alakuló közgyűlést Korom Mihály nyi-

totta meg, aki beszédéhen a megalakulás szük-

ségességét hangoztatta, majd dr. Kogutowitz 
Károly egyetemi tanár vázolta a sze"edi és 

szegedvidéki termelők nehéz helyzetét. Az 
f egyesületnek az lesz a feladata, hogy együttes 

működéssel igyekezzék a bajokon segíteni. Or-

szágos ep'esület fog alakulni, amely majd 

felöleli a vidéki gócpoptokban alakult hasonló 

egyesületeket. Ilyen gócpont elsősorban Sze-

ged, amelynek földművelő lakossága esősorban 

gyümölcstermeléssel foglalkozik. Meg kell 
szervezni az egyesület keretén belül a nö-
vényvédelmi cikkeket árusító kartellek ellen 
a harcot, meg kell szervezni az exportot: 

ezek az egyesület "legközelebbi célkitűzései. 

A jelenlevők ezután kimondották a megala-
kulást. Elnökké dr. Aigner Károlyt, ügyvezető-
elnökké dr. Kogutowitz Károlyt, alelnökké: 
dr. Csókási Gyulát, Doránszky Károlyt, dr. 
Geley Józsefet Gerzsdbt Lajost és Lepey 
Emilt, főtitkárrá Tar Józsefet, titkárrá Török 
Bélát választották meg. 

Zvirkó lennyel repülő 
halálos tragédiája 

Varsó, szeptember 12. Zvirkó, a kiváló len-
gyel repülő, az eurépai körrepülés győztese, va-
sárnap délelőtt Teschen környékén, közel a 
csehszlovák határhoz, kísérőjével, Sigura mér-
nökkel együtt lezuhant és szörnyethalt. A két. 
teljesen összezúzott holttestet a gép roncsaitól 
mintegy 20 méter távolságban találták meg. 
Valószínű, hogy a két repülő ugrással akart 
menekülni a zuhanó gépről, de az ugrás nem 
sikerült. A katasztrófa okát nem tudták meg-
állapítani. 


