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Felfüggesztették 
a tápéi községi főjegyzőt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 
szenzációja van Tápé községnek, a község 
fő jegyző jet, Deák I.ászlót, aki hosszú esztendők 
óta intézi az ügyeket, dr. Dósa István dorozs-
mai járási főszolgabíró felfüggesztette állásá-
tól és_ a főjegyzői teendők ellátásával az egyik 
tisztviselőt, P i r o s k a Istvánt bízta meg. Pi-
roska már át is vette a főjegvzői hivatalt. Deák 
László ellen pedig megindult a fegyelmi eljá-
rás. 

Egyelőre nem tud iák'pontosan, bogy mi a 
lárgva a fegyelmi eljárásnak, tni a vád a fő-
jegyző ellen, aki hosszú idők óta intézte a köz-
ség ügyeit. 

Pénteken este felhívtuk telefonon Tápé köz-

séget. A telefonnál a község egyik Írnoka je-
lentkezett. aki azonban felvilágosítást nem ad-
hatott. Érdeklődésünkre csupán annyit mon-
dott, hogy Deák László nem teljesít szolgála-
tot. a dorozsmai főszolgabíró helyeltesitésévél 
Piroskát bizta meg, aki már át is vette a hi-
vatalt. 

Értesülésünk szerint a tápéi főjegyző ellen 
különböző hivatali szabálytalanságok vádját 
emelték és a főszolgabíró mintegy százötven 
pontból álló vád alapján függesztette fel állá-
sától. Most a részletes vizsgálatnak kell meg-
állapítani a vádak valóságát, vagy valótlansá-
gát. 

goszláv állampolgár volt és igy a magyar ható-
ságoknak nem lesz szerepe a szerencsétlen eset 
további vizsgálatában. 

25 százalékkal emelkedett 
az OTI forgalma, 

de nem szaporítják a szegedi tisztviselők 
létszámát 

(A Dchnagyarország munkatársától.') AzOr-
szágos Társadalombiztosító Intézet vidéki 
pénztárainál meglehetős nehéz a tisztviselők 
helyzete, állandóan növekedik az ügyforga-
lom. A szegedi pénztárnál is a hivatalos 
munkaidőn tul, délután, sőt késő estig is dol-
goznak, hogy a munkát elvégezzék. Az OTI 
központjához a vidéki pénztárak vezetői ismé-
telten tettek erről a helyzetről jelentést és a 
tisztviselő létszám kiegészítését kérték. Szege-
den is halaszthatatlanul szükség volna a tiszt-
viselői létszám felcjnelésére, mert folytonosan 
emelkedik a forgalom. Amióta az intézet át-
költözött az u j székházába, az OTI orvosi ren-
deléseit 25—30 százalékkal többen veszik 
igénybe és ez a körülmény az adminisztráció 
növekedését vonja maga u lán . 

Néhány nappal ezelőtt elterjedt annak hire, 
hogy az OTI központjából kétszáz tisztviselőt 
vidékre helyeznek, mégpedig elsősorban azok-
ba a városókba és köztük Szegedre, ahol leg-
nagyobb a tisztviselői h iány és a munkatelje-
sítmény. A hir szerint a tisztviselők már meg 
is kapták a vezérigazgatóság értesítését az át-
helyezésről. 

A híresztelés örömet keltett a szegedi pénz-
tárnál is, de később az OTI igazgatósága 
megcáfolta. Értesülésünk szerint egyelőre 
nincs szó a tisztviselői létszám kibővítéséről a 
vidéki pénztáraknál és továbbra is problema-
tikus, hogy a megnövekedett ügyforgalmat 
hogyan bonyolítsák lc a mostani, ki síét szánni 
tisztviselőkkel. 

Halálos határtragédia 
Egy moholi gazda Szegedre csempészte át beteg 
barátját, — amikor visszaszökött, a halát őrök 

agyonlőtték 

.1 Délmagifnrország munkatársától.) Véres 
tragédia játszódott le Röszkén, a trianoni batár 
közelében. Az eset előzménye az volt, bogy két 
nappal ezelőtt a szegedi sebéezet klinikán je-

lentkezett két ember, akik a megszállott területen 
fekvő 3/oho/ községből érkeztek. Az egyik közülük 
súlyos beteg volt, a másik, a 30 esztendős Hege-
dűs János kisérte Szegedre. A betegnek szabály-
szerű útlevele volt, ellenben Hegedűs feketén jött 
it, azaz. nem volt útlevele. A beteg falubeliét el-
helyezte a klinikán és az esti órákban elindult a 
határ felé, bogy visszacsempéssze magát. Nem 
'udta, bogy a határt erősen figyelik a szerb ha-
tárőrök. még hozzá csillagfényes este is volt, ugy, 
hogy minden mozdulatát világosan láthatták a 
határőrök, akik a batáron túlnan lévő szalma-
kazlak tetejéről figyelték a határvonalat. 

Hegedűs János nekivágott az útnak, alig ha-
ladt azonban jugoszláv területien néhányszáz 
métert, amikor megállásra szólitották fel. Nem-
sokkal később lövc's áöráült cl és Uegedüs János 
hollan cselt össze. 

Szegedről bizottság szállott ki, amely a szerb 
hatóságokkal együtt lefolytatta j belyszini vizs-
gálatot A vizsgálat a következőket állaDitotta 

meg: Hegedűs János néhány fillér jutalomért 
vállalkozott arra, hogy beteg falubéliéi Szegedre 
kiséri. Ezt a feladatot el is végezte és hazafelé in-
dult. A magyar határtól mintegy kilóméter távol-
ságban a szerb határőrök észrevették és megál-
lították. Hegedűs János megállott és elmondotta, 
hogy mi járatban volt. A határőrök erre be 
akarták kisérni az őrszobára, alig tett azonban 
néhány lépést, hirtelen meggondolta magát és 
futásnak eredt. Nem a szerb terület felé, hanem 
visszafelé, a magyar határ felé futott. A határ-
őrök négyszer szólitották fel megállásra. A ne-
gyedik sztoj" után elhangzott a lövés, amelynek 
nyomán Hegedűs összeesett. A szerb határőrök 
egy lövést adtak le, de cz a lövés oly szerencsét-
lenül érte Hegedűst, hogy a golyó a hátán ment 
be és a szivét átütve a mellén jött ki. Nyomban 
meghalt. A szerb határőr, aki a lövést leadta, el-
mondotta, hogy ugy látta, Hegedűs nem magyar 
területről igyekezett szerb területre, hanem ellen-
kezőleg: szerb teflületről igyekezett magyar terü-
let felé. Ezzel szemben kétségtelenül beigazolást 
nyert, hogy Hegedűs magyar' területről akart 
szerb megszállott területre visszamenni. 

Megállapították, hogy Iieeedüs János ju-

Húzás 
Ma és kedden! 

Még vehet 

Osztály-
sorsjegyet] 
Pető Ernő 

íőárusitónál. 

Fellebbezés 
az ipartestületi választás 

megsemmisítése ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipar-

hatóság döntésének, amelyben — mint jelentettük 
— megsemmisítette az ipartestületi választásokat, 
pénteken járt le a fellebbezés határideje. Két óra' 
előtt, majdnem az utolsó pillanatban dr. Rőth 
Dezső tanácsnokhoz beérkezett egy fellebbezés, 
amelyet Ilegeáiis János asztalosmester és 69 

társa irt alá. A hetves ipar os fellebbezésében ki-
fogásolja az iparhatóságnak azt a döntését, bogy 
az ipartestület régi vezetőségét bizta meg a tes-
tület ügyeinek vezetésével a fellebbezés jogerős be-
fejezéséig. A fellebbezők szerint nincs bebizonyít-
va, hogy a szavazók a választás alkalmával befo-
lyásolva lettek volna és arra is hivatkoznak, bogy 
az ipartörvény nem intézkedik arról, hogy az el-
nökségi tagokra és az elöljáróság tagjaira külön 
kell leadni a szavazatokat. 

A fellebbezés most másodfokú döntés végett a' 
polgármester elé kerül. Dr. Pálfy József polgármes-
ter az ipartestületi ügyekkel kapcsolatban a követ-
kezőket mondotta: 

— Még mindig bizom abban, hogy az utolsó 
percben mégis sikerül valami megoldást találni és 
megteremteni a régóhajtott iparosbékét. Mindkét 
félnek érdeke volna, hogy az a bizonytalan álla-
pot, ami most fennáll, mielőbb megszűnjön, mert 
érdemes munkát addig nem lehet folytatni az ipar-
testületben, „miig ez a bizonytalan helyzet meg 
nem szűnik a kölcsönös megértés szellemében. 

Be l vá ro s i Mox i Ma és mindennap ! 
A legremekebb magyar filmvígjáték ! 

Rád b izom a l e l e s é g e m ! 
P á g e r , Erdély i M i d stb. 5, 7, 9 

Széchenyi Moz i Ma nasy premier! 

ROMEO (S J Ú L I A 
Shakespeare örökbecsű tragédiája filmen. 

A Metró filmgyár világattrakciója ! 

Júlia \ O i m \ S H E A R E R 
R o m e o L E S L I E H O W A R D 

Előadások 5, n e g y e d 8 és fél 10 

Az előadásokat percnyi pontossággal kezdjük. 
Pontos megjelenést kérünk, mert kozdís 

ulán az ajtókat lezárjuk. 

K o r s ó Moz i Szombat tó l k e d d i g 
A legnagyobb vígjáték esemény ! 

Cigánybecsület 
Nagy vigopera, Fősz. S T A N é s P A N 5, 7, 9 


