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December 5-ére halasztották 
a tisztviselő-választó közgyűlést 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Ré-
gen nem előzött meg közgyűlést, olyan izgal-
mas várakozás, mint a- novemberit, amelynek 
napirendjére tűztök ki a megüresedett városi 
állások betöltését. A város hetek óta a leg-
szélesebbkörii korteskedés színhelye és sok-
százra rug már eddig Í6 azoknak a száma, 
akik a meghirdetett állásokra benyújtották pá: 

lyázatukat. Eredetileg ugy volt. hogv novem-
ber utolsó hetében hivja össze a főispán a köz-
gyűlést, a kandidáló bizottságot pedig, amelv 
elbírálja a benvuitott pálvázatokat ée megeiti 
a jelöléseket, hétfőn délelőttre. 

Most azután ugy alakult a helyzet, hogv a 
közgyűlést december ötödikére halasztották el. 
a kandidáló bizottság pedig december elsején, 
vagy másodikán ül össze. Dr. vitéz Imecs 
György főispán ós dr. Pálfy József polgár-
mester ugyanis elutazik Rómába, hogv jelen 
legyen a kormányzó római fogadtatásán. 
Mint jelentettük, ugyancsak Rómába utazik 

vitéz dr. Shvoy Kálmán nv. altábornagy, or-
szággyűlési képviselő ie. A különvonaitok. 
amelyek a római látogatás magvar résztvevőit 
viszik magukkal, pénteken indulnak el é6 else-
jén érkeznek vissza. A főispán is, a polgár-
mester is feleségével együtt teszi meg a ró-
mai utat, amelyen részi vesz a város hivata-
los kiküldötteként dr. Szekerke Lajos fő-
ügyész, az idegenforgalmi hivatal vezet fiié. 

Ha. nem szerepelne a közgyűlés napirendién 
,i választás, akkor nem lenne akadálya a köz-
gyűlés rendes időben való megtartásának, mert 
az elnöki tisztséget a polgármesterhelvettes 
•öltené be, most azonban a főispán éppen 
ugy, mint a polgármes'er sulvt helyez arra, 
hogy rósztvegyén a vá^sztóközgvülésen. 

A pályázatok határideje november huszon-
<i ijedik én jár ie. de az érdekeltek legnagyobb 

része már benyújtotta pályázatát a főispán-
nak. 

Előkészületek 
az érdekképviseleti választásra 

Kedden teljes ülést tart a kamara 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
kereskedelmi és iparkamara november 24-én, 
kedden délelőtt 11 óraikor teljes ülést tart, ame-
lyen az elnöki jelentéseken kivül a törvény-
hatósági érdekképviseleti választás előkészíté-
sével is foglalkoznak. Az ülésen kitűzik az 
érdekképviseleti választások napiát és meg-
választják a szavazatszedő küldöttség tagiait, 
bárom kereskedőt és bárom iparost A törvény 
értelmében három szavazókörzetre kell oszta-
ni a várost a kamarai érdekképviseleti válasz-
tások alkalmáva1. 

Az első szavazókörzet a nagykörúton belüli 

rész lesz Újszegeddel, a második körzethez 
tartozik a nagykörúton lévő rész. a Kál-
vária-uttó! felfelé eső terület és Felgőtanva. 
A harmadik körzethez tartozik a nagykör-
úton kivül eső rész, a Kálváriádtól lefelé 
eső rész. továbbá Szentmihálvtelek. Böszke és 
Alsótanyai. 

A jelölések iigvében napok óta folynak a 
tanácskozások, bizalmas megbeszélések, talál-
gatások ás korteskedések. Valószínűnek lát-
szik, hogv az első jelöléseket a jövő héten 
hozzák nyilvánosságra ugv a kereskedőknél, 
mint az iparosoknál. 

íüdonsánijos illési tart Szegeden 
a belgrádi egiietem orvoskari d€káit)a 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nem-

régiben dr SzentGyörgyi Albert, a szegedi 
egyetem kivá^ professzora a belgrádi tudo-
mányegyetem meghívására a vitaminkutatá-
sok ró] előadást tartott Belgrádban. Szenit-
Gvörgyi előadása a magyar-jugoszláv kultu-
rális kapcsolatok kiépítésének egyik ielentős 
mozzanat« volt ós már akkor besaéltek arról, 
hogy magyar és jugoszláv orvostársadalom 
több előadás tartásával igyekszik a kulturális 
kapcsolatokat kimélviteni a két ország között. 
A közeledés tovább tart. érteeü'éeünk ezerint 
rövidesen Szegedre érkezik dr. Koszti.es Alexa 
a belgrádi egyetem, orvosi, fakultásának dé-
kánja és itt az egyetemen előadást tart. 

Dr. Kosztics Alexa a belgrádi egyetemen 
a szövettan tanára, aki különösen a hormon-
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kutatás terén végzett tanulmányaival keltett 
e'ismerést tudományos körökben. 

Az a kívánság, hogv dr. Kosztics proíesz 
szórt, meghívják Szegedre, az Egyetem Bará-
tai Egyesülete körében merült fel. Az egyesü-
let vezetősége nemréíren hivatalosan is meg-
hívta a belgrádi egyetem orvoskari dékániát. 
dr. Kosztics profefeszor most értesítette az 
Egyetembarátok Egyesületét, hogv a meghí-

vást, örömmel elfogadja és hamarosan meg-
tartja előadását. Dr. Kosztics tanár valószí-
nű ig december elején érkezik Szegedre és 
szövettani problémákról francia n veJven tart 
előadást az egyetemen. 

A belgrádi egyetem orvoskari dékánjának 
szegedi előadásáról dr. SzentGyörgyi Albert 
professzor a következőket mondotta: 

— Amikor nemrégiben Belgrádban előadást 
tartottam, ott rendkívül szívélyes ós lekötelező 
fogadtatásban volt részem. Kosztics profesz-
szor meghívását tulaidonképen nem ón java-
soltam, hanem az Egyetembarátok körében 
merült fel ez az elhatározás, amelynek a ma-
gam részéről is módfelett örülök. Bizonyos, 
hogy az a szívélyes fogadtatás, amelyben ne-
kem Belgrádban, részem volt, közrejátszott ab-
ban. hogv a belgrádi egvetem egvik európai hi-
i ü professzorát meghívták Szegedre . I ma-
gyar is jugoszláv kulturális kapcsolatok ki-
mélyítését jelentősen előmozdítja az a lénv. 
hogy Kofflzticg professzor előadást tart Sze-
geden. 
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0 kereszténypárt 
megdöbbenéssel utasítja 

vissza Sztranyavszky 
támadását 

Interpelláció formájában teszik szóvá 
a képviselőházban a keresztény társadal-

mat ért sérelmet 

Budapest, november 19. Csütörtökön dél-
előtt gróf Zichv János elnöklésével összeült a 
kereszténypárt értekezlete. Az értekezleten 

húszan vettek részt, a legfontosabb tárgya 
az értekezletnek a Sztranyavszkyaffér volt. 

A kereszténypárt egyhangúlag magáévá tet-
te Zichy Jánosnak Drégelypalánkán elhang-
zott nyilatkozatát, maid megbeszélték az egész 
ügyet ós erről hivatalos közlést adtak ki. 

A közlés szerint a kereszténypárt megdöb-
benéssel és felháborodással értesült Sztra-
nyavszky Sándornak az egyház ellen intézett 
támadásáról. Megütközése és felháborodása 
annál nagyobb, mert nem látja okát. miért 
kellett ennek a támadásnak éppen akkor el-
hangzani. amikor az ország fontos külpoliti-
kai eseményeket él át és amikor a felekezeti 
béke megóvása nemzeti érdek. Sulvos aggoda-
lommal látja a. párt. hogv Darányi Kálmán 
miniszterelnöknek a felekezeti béke megőrzé-
séről tett nyilatkozatával éppen a kormány-
pártnak ama tagja részéről történt ilyen kihí-
vó szembehelyezkedés, aki a Nep bizajma 
alapján a képinselőház elnöki méltóságát vi-
seli. A kereszténypárt mindent el fog követni 
— fejeződik be a határozat —, hogv a megsér-
tett egyház és katolikus társadalom teljes 
elégtételt kapjon. A párt megbízta Homonnay 
Tivadart, hogv a párt nevében a képviselőház-
ban interpelláció formájában tegye szóvá az 
egi/házat ért sérelmet. 
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