
1953 szentember 25. OKI. M A G Y A R O R S Z Á G f t 

Öt év után: városatyaválasztás 
A fövő évben lejár a virilisek és a választott bizottsági tagok (elének mandátuma 

(A Délmagyarország munkatársától.) A jövő 
év mozgalmas esztendeje lesz a városi törvény-
hatósági életnek. A legutóbbi városi választá-
sok óta letelik az öt esztendő, ami azt jelenti, 
hogy a törvényhatósági bizottságot, a törvényes 
rendelkezések értelmében fel kell frissíteni. Az 
öt év elteltével a törvényhatósági bizottság 
virilis jogon megválasztott tagjainak a mandá-
tuma lejár, de megszűnik a mandátuma a vá-
lasztott bizottsági tagok felerészének is, vala-
mint 1934 végével az érdekképviseletek részéről 
delegált tagok megbízatása is. 

A városatyaválasztás előkészítő munkáit a 
főjegyzői hivatal végzi. Dr. Tóth Béla főjegyző 
az ügyben a következőket mondotta: 

— A városatyaválasztás előkészítése megle-
hetős nagy munkát jelent, ezért már korán 
hozzákezdünk az előmunkálatokhoz. A bizott-
sági tagok egyrészének mandátuma ugyan 
csak 1934 végével jár le, a város hatósága mind-
amellett már a jövő év tavaszán hozzáfog a 
választás előkészítéséhez. Elsősorban össze kell 

állítani a virilisek névjegyzékét, amelyet eddig, 
a legutóbbi öt esztendő folyamán csupán éven-
kint kiigazítottunk. A virilisek közül 72 rendes-
és 36 póttagot kell választani a törvényhatósági 
bizottságba. Kisorsolásra Keiül 1934-ben a vá-
lasztott tagoknak a fele. A választásokat még 
az 1934. év folyamán meg fogjuk tartani. A 
sorsolás kerületenként történik, vagyis minden 
kerületben a megválasztott bizottsági tagoknak 
a fele esik ki. A törvény nem zárja ki azt, hogy 
a kisorsolt tagokat újra beválasszák a törvény-
hatósági bizottságba. Az öt esztendő elteltével 
lejár a póttagoknak a megbízatása is, igy meg-
felelő számú póttagot is kell választani. 

— Szegeden a törvényhatósági bizottság két 
uj taggal szaporodik. A törvény értelmében 
ugyanis 1935-ben az uj törvénvhatósági bizott-
ságnak tagja lesz az államrendőrség vezetője 
és az erdőfelügyelő is. A bizottsági tagok vá-
lasztására legkorábban a jövő év őszén kerül 
sor. 

Vakmerő hajnali rabiétámadás 
a Tisza LaJos-köruton 

(A Délmagyarország munkatársáíól.) Pénte-
ken hajnalban vakmerő rablótámadás történt 
a Tisza Lajos-köruton. A rablótámadás a nép-
telen körúton percek alatt zajlott le. Egy nő 
sietett hazafelé, amikor egy fa mögül hirtelen 
két fiatal férfi állott eléje. A nő először barát-
ságosan beszédbe elegyedett velük, a férfiak 
azonban rászóltak, hogy adja át nekik a nála 
lévő pénzét. A nő látta, hogy rablókkal van 
dolga, ezért menekülni igyekezett. Az egyik 
férfi ekkor utána ugrott, megragadta és kétszer 
erőteljesen arculütötte, ugyanakkor pedig ki-
rántotta kezéből a ritikült, amelyben néhány 
pengő készpénz volt. 

A támadók ekkor futásnak eredtek. Az őrsze-
mes rendőr figyelmes lett a segélykiáltásokra 
és elfogta az egyik menekülő rablót akit bekí-
sért a Központi ügyeletre. 

Az elfogott fiatalember tagadja, hogy részese 
lett volna a rablótámadásnak, azt állítja, hogy 
éppen hazafelé tartott, amikor a sesjéíykiáltá-
sokat hallotta és csak véletlenül került a rendőr 
kezébe. A nő ezzel szemben határozottan fel-
ismerte az elfogott fiatalemberben egyik táma-
dóját. A rendőrség a fiatalembert letartóztatta 
és az elmenekült társa után megindította a 
nyomozást. 

Vers en yfuiás 
a szálogÉpásziga&gaiói állásén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Alig 
került nyilvánosságra az a polgármesteri ha-
tározat, amely a zálogházban tartott vizsgálat 
eredményeképen azonnali hatállyal elmozdí-
totta állasából Fonyó József igazgatót, már is 
megindult a versenyfutás a zálogházigazgatói 
állásának elnyeréséért. A polgármester a zálog-
ház ügyeinek intézését ideiglenesen az intézet 
egyik fiatal tisztviselőjére bizta, aki mindaddig 
ellátja az igazgatói teendőket is, amig végleges 
intézkedés nem történik. 

Fonyó József igazgatónak tekintélyes fize-
tése volt a városi zálogháznál. Havi fizetés ci-
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mén 523 pengőt kapott, de ezenfelül részesedett 
mindazokban a mellékes járandóságokban is, 
amelyekhez a városi üzemek vezetői jutnak, 
így nem csuda, ha a megüresedett zálogház-
igazgatói állás elnyeréséért igen komoly ver-
seny indult. Ismert nevü szegedi és vidéki 
bankemberek, magasrangu nyugalmazott tiszt-
viselők jelentkeztek a polgármesternél és je-
lentkeztek már a protektorok is, akik egyik-
másik pályázó iránt kívánják fölébreszteni a 
városházán a hajlandóságot. 

A polgármesternek az az álláspontja, hogy 
nem sieti el a dolgot, vár az igazgatói állás be-
töltésével mindaddig, amig a legjobbnak lát-
szó megoldást megtalál ia. Pályázatot nem ir ki 
az állásra, mert a pályázat eredményeképen 
többezer kérvény benyújtására lehetne számí-
tani. Aki el szeretné nyerni az állást, az vala-
milyen formában ugy is jelentkezik érte. 

Szó lehet azonban arról is, hogy a városi zá-
logház élére nem külső embert állit a polgár-
mester, hanem tekintettel arra a szociális misz-
szióra, amelvet a városi zálogintézetének be 
kellene töltenie a mai sulvos viszonyok között, 
a város esküt tett tisztviselői közül rendel ki 
valakit a polgármester. Ebben az esetben a 
büntetőjogi felelősségen kivül fegyelmi felelős-
ség is terhelné a zálogintézet igazgató iát, ami-
ben a városházán megnyugtató momentumot 
látnának. 

Itt emlitiűk meg, hogv Fonvó József teljes 
vagvoni felelősséget vállalt azokért az esetleges 
károkért, amelvek működése következtében 
érték volna akár a várost, akár a feleket. 

Lfnt̂ erufi Leirngiidban 
Leningrád, szeptember 22. Lindbergh és fele-

sége pénteken délben 12 órakor leszállt Lenin-
grádban. 

Wieni írtamról 
modellekkel megérkeztem, 
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Knittel, 

Kánya Genfbe utazik 
A Budapesti Értesítő jelenti: Kánya Kálmán 

külügyminiszter vasárnap Genfbe utazik. Szep-
tember 25 -én kezdődik a Népszövetség közgyű-
lésének ülése és a külügyminiszter ezt az alkal-
mat ki várija felhasználni, hogy a Genfben 
összegyűlt különböző külföldi politikusokkal 
tárgyaljon A külügyminiszter valószínűleg 
négy-öt napot tölt Genfben. Imrédy Béla pénz-
ügyminiszter előreláthatólag hétfőn tér vissza 

•Genfből. .... 

Kuba elnöke 
visszavonta lemondását 

Havanna szeptember 22. A kubai események 
legutóbbi eseménye az, hogy San Martin elnök 
lemondását visszavonta. Az újságírók előtt kö-
vetkezőket ielentette ki: 

— Minden rendben van, továbbra is helye-
men maradok! 

A Nemzeti Szállóban elbarrikádozott több 
száz ellenforradalmi tiszt helyzete kezd válsá-
gosra fordulni. A szállodát körülvevő katonaság 
a hotellel szemben lévő épülei tetejére gép-
fegyvereket állított és ostromra készül. A szál-
loda valamennyi vendégét eltávolította a ható-
ság. 

Halálos villámcsapás 
(A Délmagyarország munkatársától.) A csü-

törtök délutáni vihar és a vele járó sürü vil-
lámcsapás sok áldozatot követelt. Jelentette a 
Délmagyarország, hogy a Pallavicmi-urada-
lomhoz tartozó Irma-majorban villám csapott 
egy pajtába, ahol 150 mezei munkás húzódott 
meg. Két súlyosan sérültet beszállították a sze-
gedi közkórházba. Közülük az egyik eszméletre 
tért, de állapota súlyos, a másik még mindig 
eszméletlenül fekszik a kórházi ágyon és nincs 
remény arra, hogy sikerül megmenteni az élet-
nek. 

Pénteken reggel hasonló súlyos szerencsét-
lenségről tett jelentést a szegedi ügyészségre a 
magyarbánhegyesi csendőrség, Magyarbánhe-
gyes felett is heves vihar vonult el. A mezei 
munkások egy kukoricagóréba menekültek, 
ahová lecsapott a villám és Ungi István 29 
éves gazdálkodót halálra sújtotta. 

Helyszíni szemlék 
az ufszege^i iskola elhelyezés® 

iifiyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság legutóbbi ülésé.1 — mint 
emlekezetes — dr. Biedl Samu felszólalása 
alapján ismét szóbakerült az ujszegedi iskola 
elhelyezésinek évek óta húzódó kérdése. A bi-
zottság felkérte a polgármestert, hogy keres-
sen megoldást, mert egészségügyi szempontok-
ból tűrhetetlen állapotok uralkodnak az iskola 
szuterén tantermeiben. A polgármester megbí-
zásából dr. Pálfy György tb. aljegyző a kul-
turügyosztálv képviseletében és a főorvosi hi-
vatal képviselője helyszíni szemlét tartott az 
ujszegedi iskolában és a szerb-bánáti interná-
tus épületében. A pénteki szemlének még vég-
leges eredménye nincs, a helyszíni vizsgálatot 
szombaton folytatják. Valószínűnek látswk, 
hogy végre találnak valami módot az iskola 
ideiglenes elhelvezésére. 

iskolai kézimunkákat 
Muskátli Kézimunkaboltban 
vessük mea' 
Uj elme Kárász ucca 3. 
I *einl kávétízlettel szemben.) 
Speciális iskolai készítményei országáéért« ismertek. 
TiMC, MEZ pamutolt és cérnák. 
Gyan tűfonalak. 


