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Lovagias ügyek 
és fegyelmi eljárás a csanádi 

fő jegyzőválasztás körül 
(A Délmagyarorszdg makói tudósítójától.) A 

Délmagyarorszdg részletesen foglalkozott azokkal 

a bonyodalmakkal, amelyek a csanádi főjegyző-

választás körül támad/.ak s amely bonyodalmak 

nemcsak a vármegye tisztikara, a törvényhatósági 

bizottság tagjai, de a megye egész társadalmában 

izgalmakat okozlak. 

A Tarnay Ivor nyugdíjazásával megüresedett 

alispáni székbe beválasztott Ring Béta vármegyei 

főjegyző helyére a vármegyei szolgá'atba Ring 

Bélával egy napon lépett és Így szolgálati ideje, 

szorgalma alapján soronlevő és érdemes Fodor 
Sándor másdofőjegyzőt kombinál/tok. A vármegye 

főspánja behelyettesítette Fodor Sándort a főjegy-

zői állásba és hamarosan köztudomásúvá lett, 

hogy a vármegye kormányzatának hiva'alos je. 
löltje 6 lesz az állásra, ami megnyugvást is kel-

tett egy ideig. 

Rövidesen azonban hirek terjedtek el arról, 

hogy a Nep egyes tagjai kórében akció indult 

meg Fodor Sándor hivatalos jelöli sége és főjegy-

zővé választása ellen. A szóbeszédek Fodor szár-

mazásában, magánéletében, társadalmi szereplé-

sében emlegettek kifogásokat, végűi is illetékes 

helyen egyenes követeléssel léptek fel Fodor Sán-

dor elejtéséi illetőleg. Ez be is következett, amit 

általános meglepetésre bizonyitott az a körülmény, 

hogy a pályázati határidő- utolsó napján három 
vármegyei tisztviselő, akikngk indulásáról a fő-

jegyzői állásért, addig szó sem volt, névszerint 

dr. Bécsy Bertalan aljegyző, Issekutz Béla tb. fő-

szolgabíró és Szappanos Miklós főispáni' titkár is 

beadták pályázatukat. 

A váratlan fordulat és' Fodor Sándor hiva-

talos jelöltségének elejtése nyomán támadt izga-

lom csak növekedett, amikor a további hirek 

arról szóltak, hogy Fodor Sánd'or a Nep vezető, 

ségének egyes tagjait, akik vele szemben köz-

szájra került vádakat, illetve kifogásokat állítólag 

terjesztették, számszerint három előkelő állású 
tényezőt provokáltatott s ugyanakkor maga ellen 

a fegyelmi eljárás megindítását kérte. 

A lovagias ügyek folyamatban vannak, a fe-

gyelmi eljárás ügyében a vármegye közigazgatási 

bizottsága szombat ülésében fog dönteni s mint-

hogy a vármegye vezetősége akár a hivata'os fő-

jegyzőjelölt személyét, akár a január 10-i válasz-

táson a pályázók jelölésé" illetőleg semmi pozi-

tívumot nem közölt, a főjegyzői állás kérdésé-

ben az izgalmak hu'lámai egyre magasabbra 

csapnak, veszélyeztetve a vármegye közéletének 

nyugalmát, 
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Ismét elhalasztják 
az egyetemi építkezések 

folytatását ? 
A hónap előtti megbeszélések óta egyet-
len lépés sem lórién! — Még az ui ideg-

klinika felépítésére sincs remény 
(A Délmagyarország munkatársától,) A mult 

ióv nyarán komoly formában terjedt el a hir 
Szegeden, hogy annyi ideig tartó szünet után 
végre megkezdik a Klebelsbcrg Kuno halála 
után félbehagyott egyetemi építkezések folyta-
tását, a kormány teljesiti a várossal szemben 
vállalt kötelezettségét, felépiti azokat az egye-
temi intézeteket, amelyek még mindig nem 
jutottak végleges hajlékhoz. Ebben az ügyben 
tárgyalások kezdődtek az egyetem és a kul-
tuszminisztérium között. Többször megfordult 
Szegeden dr. S z i 1 y Kálmán államtitkár, a 
kultuszminisztérium egyetemi, osztályának ve-
zetője és behatóan tárgyalt a kérdésről rész-
ben az egyetem tanácsával, részben a város 
vezetőségével. Már arról is szó volt, hogv a 
kultuszminisztérium megfelelő összeget illeszt 
tárcáin költségvetésébe és ha nem is egv költ-
ségvetési éven belül de néhánv év alatt min-
den hiánvzó intézet felénitésénck költségeiről 
fix fedezettel gondoskodik. A hirek nagy örö-
met és megnyugvást keltettek a városban, mert 
hiszen 

BELVÁROSI MOZI Szerdától péntekig 
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Gorkij örökbecsű regényének filmváltozata, 
főszereplő: Jean Gabin, Louis Jouvet, 
Wtadimir Sokoloff és Róbert le Vigan. 

SZÉCHENYI MOZI Szerdán 

NOSZTY F IU ESETE TÓTH MARIVAL 
Jávor, Szörényi, Rajnay. 

KORZÓ MOZI Szerda, csütörtök 

POSTARABLÓK. Vadnyugati történet. Fősze-

replő Dick Foran. Ezenkívül 

BÍBORBAN, BÁRSONYBAN 

Ü a r"Rrikai történet Kay Francissal. 5. 7, 9. 

Szeged annakidején azért vállalta 
az egyetemért a tízmillió pengőt 
meghaladó áldozatot, mert arra 
számított, hogy ennek ellenében a 
szegedi egyetem minden intézete 
tökéletesen felszerelt, modern bai-

lékhoz juL 

Azóta hónapok teltek el, de az egyetemi 
építkezések folytatására nem került a sor, sőt 
ugy látszik, hogy maga a kérdés is lekerült a 
napirendről, mert nem is tárgyalnak róla. 
Most — az ui esztendő alkalmából — érdek-
lődtünk dr. P á l f y .József polgármesternél, 
hopvan áll ez az ügy. A polgármester a követ-
kezőket mondotta: 

é 
— A nváron történt megbeszélé-

sek óta egyetlen lépés sem történt 

— Nem tudom, hogv éhben a pillanstVn mi 
a helvzet hogy szánlithatunk-e a régi ígére-
tek beváltására. 

Még azok a tárgyalások is meg-
szűntek, amelyek az idegklinika 
elhelyezése ügyében annak ideién 

megindultak. 

— Ezeket a tárgyalásokat az tette szüksé-
gessé, mert a honvédelmi minisztérium visz-
szakéUe a várostól a régi csapatkórházat, ame-
lyet annakidején az egyetem idegklinikájának 
adtunk át. A honvédelmi minisztérium kíván-
ságának teljeritése természetesen igen nagy 

i nehézségekbe ütközött volna, hiszen előzetesen 
j meg kellett volná oldani a klinika elhelyízc-
| sének kérdését. Először az egyetem a kultusz-
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minisztériummal lépett érintkezésbe és az 
idegklinika uj hajlékának felépítését szorgal-
mazta. Később az a gondolat merült fel, hogy 
az idegklinikának a felsöipariskola Mars-téri 
épületét kell átengedni, ez az épület ugyanis 
felszabadult, miután az intézet visszakapta 
a háború előtt épitett hajlékát, a Kálvária-
téri épületet. Közben a honvédelmi miniszter 
táviratilag közölte, hogy hozzájárulna olyan 
megoldáshoz is, amely szerint .az idegklinika 
megmaradhat a régi helyén, ha a város egy 
emeletet építtet a közrendészeli kórház épüle-
tére és az egész épületet modernizállatja. 

— Költségvetést készittetlem ehhez a-mér-
nöki hivatallal — folytatta a "polgármester — 
és miután 

kiderült, hogy a honvédelmi mi-
niszter kívánságának teljesítése 
körülbelül négyszázezer pengőnkbe 

kerülne, 

ugyancsak táviratilag értesítettem a minisz-
tert, hogy ezt a terhel a város nem vállalhatja. 
A honvédelmi miniszter még közölte azt ís,. 
hogy a felsőipariskola régi épületét a kormány 
átengedné a városnak megfelelő térítés elle-
nében, de ezt az összeget nem kellene kész-
pénzben megfizetnünk, hanem törleszthetnénk 
a modernizált és fölmagositott közrendészeti 
kórház lakbérlöbbletéből. Igy tehát még erre 
a többletjövedelemre sem számithattunk vol-
na a négyszázezer pengős építési és moderni-
zálási költségteherrel szemben. Ilyen körülmé-
nyek között megakadtak ezek a tárgyalások ís. 
Azóta semmi sem történt és a helyzet maradt 
változattan. A város hatósága mindenesetre 
elsőrendű kötelességének tartja, hogy a kor-
mánynál az egyetemi hatóságokkal egvüttescn 
állandóan szorgalmazza az egyetemi építkezé-
sek folytatását. 

FOKOZAT.OS 
ENYHÜLES 
Szibériai hideg Európaszertc 

Budapest, január 4. A kemény tél vesze-
delmesen kezd hasonlítani az 1929-es feb-
ruári rekordhideghez. A hideg sok helyen 
a 30 fokot is eléri. A legalacsonyabb volt a 
hőmérő Huszton, ahol 31 fok volt n hideg. 
A nagy hideghez hozzájárul még sok helyen 
a havazás cs hófúvás. A tiagv hófúvás a 
bécsi országúton lehetetlenné tette a köz-
lekedést A többi vidékhez viszonyítva, 
Szegeden aránylag kedvező a helyzet 

Á Meteorológiai Intézet szerint javulás 
várható. Németországban már valamivel 
envhébb óceáni eredetű légáramlás jutott 
tulsulvra. Az enyhülés csak fokozatos lesz. 

Feltűnő, hogy az olaszországi Piemonl-
ban 21 fokra sulyedt le a hőmérő. 

Szófiai jelentés szerint Bulgáriában há-
rom nap óta hóviharok dühönienek és 
dermesztő a hideg. Az ország nvugnti ré-
szén 30 fokra slilvedt a hőmérő. Szófiá-
ban — 20 Celsius a hideg. 

Newyorki jelentés szepint a hóesés és a 
fagy miatt történt balesetek következtéh n 
karácsony óla 945 ember vesztette eletét. 


