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A polgármester 
erélyes felszólalása 

a kisgyülésen 
a városi tisztviselők destruktív 

rágalmazása ellen 
„Nekem és a város tisztviselőinek nincs szük-
ségünk arra, Hogy a biróság előtt ulasitsuk 

vissza ezeket a tjazug rágalmakai" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgyűlés kedden délután tartot-
ta meg dr. vitéz I m e c s György főispán el-
nökletével májusi ülését. A szokatlanul szürke 
napirend iránt csak azért volt nagyobb érdek-
lődés, mert az a kisgyülési tag, aki három ülés-
ről tavolmarad és ezt nem igazolja kellőképen, 
kisgyülési tagságát elveszti. 

Napirend elölt dr. S z é c h e n y i István 
•szólalt fel és szóvátclte azokat 

a gyanúsításokat, 

amelyek az utóbbi hetekben hangzottak el, 
illetve jelentek meg a város egyes tisztviselői 
ellen. A város és a tisztviselői kar reputációja 
érdekében ezt a lehetetlen helyzetet a lehelő 
legsürgősebben és a legradikálisabban tisztázni 
kell. Ar ra kéri a polgármestert, hogy szigorúan 
vizsgál ja meg a vádakat és abban az esetben, 
ha azok alaptalanoknak bizonyultak, tegve meg 
azonnal a megtorló intézkedéseket. Hivatkozott 
azokra a nyomtatásban is megjelent vádakra, 
amelyek két városi kistisztviselő, Skulléty 
Sándor és Práger József ellen irányultak. 

A polgármester hosszabb beszédben válaszolt. 
Elmondotta, hogy a kérdéses nyomtatvány 
..szerkesztője" a napokban megjelent nála és 
bejelentette, liogv olyan adatok vannak a bir-
tokában, amelyek igen súlyosan érintik a két 
tisztviselőt. Szerinte Práger József hamisított 
anyakönyvi kivonattal kötött házasságot, ez a 
hamis okirat ugy tünteti fel, mintha reformá-
tus vallású lenne. Megállapítottam — mon-
dotta —, hogy ez a vád nem köztisztviselői mi-
nőségében érinti az érdekelt lisztviselőt, ezért 
az iratokat az esetleges eljárás lefolytatása 
cél iából átküldöttem a királyi ügyészségre. 
Etlől függetlenül magam is megvizsgáltam a 
kérdést és megállapítottam, hogv a gyanú 
alapja az anyakönyvvezető jelentése volt. Az 
nnyakönvv szerint Práger izraelita vallású, ez-
zel szemben Práger felmutatta a református 
lelkésznek 1919-ben kiállított hivatalos igazo-
lását arról, hogv az áttérés 1919-ben megtör-
tént. Itt tehát valami tévedés történhetett, 
vagv az egvházi hatóság mulaszlotla el az át-
térés közlését az nnvakönvvi hatósággal, vagy 
nz anvakönvvi hatóság mulasztotta cl a válto-
zás bejegyzését. 

rA" vizsgálat fogja megállapítani, 
hol történt a hiba 

és kit terhel a felelősség. Prágert azzal is meg-
vádollak, hegy első felesége után jogtalanul 
vette fel a családi pótlékot. Megállapítottam, 
hogy ez a vád alaptalan. Ezekután utasítottam 
Prágert, hogv rágalmazás címen tegyen felje-
lentést az ellen, aki ellene ezeket a vádakat 
emelte. Skultéty Sándor segédnyilvántartó el-
len azt a vádat emelte, bogv hamis adatokat 
diktált be a tisztviselői törzskönyvbe, mert 
abban ugy szerepel, mint akinek érettségije 
van. ezzel szemben nem tett érettségit. Ebben 
az ügyben is megindítottam a vizsgálatot és 
felszólítottam Skultétyt, hogy igazolja a törzs-
könyvbe iktatott adat helyességét. Skultéty 
két okiratot mutatott be. Az egyiket a kolozs-
vári kereskedelmi iskola állította ki cs ebben 
igazolta, liogy Skultéty Sándor a kolozsvári 
kereskedelmi iskola nyolcadik osztályának 
magántanulója. A másik okiratot egy katonai 
hatóság állította ki és egy alezredes irta alá, 
aki azt igazolta, hogv Skultéty Sándor annak-
idején felmutatta előtte eredeti érettségi bizo-
nvitvánvát. Hangsúlyozom, mondotta a pol-
gármester. hogv Skiiltétv Sándor nem tölt be 
olyan állást a városnál, amelvhcz érettségi 
szükséges, elegendő, ha négv középiskola el-

végzését igazolja, de mégis szükségesnek tar-
tom a dolog tisztázását. Skultéty közölte ve-
lem, hogy az eredeti érettségi bizonyítványt 
ebben a pillanatban nem mulathatja fel, de 
intézkedett, liogy a kolozsvári tanintézet ezt 
sürgősen elküldje címére. A bemutatott okira-
tokból is megállapítható már, hogy 

a vádnak nincs alapja, 

ezért Skultéty Sándornak" megadtam a felha-
talmazást arra, hogy rágalmazás cimén meg-
indítsa az eljárást. 

Elmondotta ezután a polgármester, hogy a 
kérdéses nyomtatvány szerkesztőjével közölte 
ezeket az adatokat, de legnagyobb meglepeté-
sére a gyanusitó közlemények mégis megjelen-
tek. 

— Az utóbbi időben — folvtatta a polgár-
mester — 

nemcsak a közlisztviselők ellen, ha-
nem ellenem és a város több vezető 
tisztviselői ellen is megjelennek 
rágalmazó tartalmú, tekintélyrom-
boló destruktív közlemények tel-
ve hazug, alaptalan rágalmakkal. 

— Azon a véleményen vagyok — folytatta a 
polgármester —, hogy negyven éves közéleti 
multain felment ugy a védekezés, mint a meg-, 
torlás kötelezettsége alól (általános helyeslés), 
nekem és tisztviselőtársaimnak nines szüksé-
günk arra, hogv akár a bírósághoz fordul junk 
elégtételért, akár nyilatkozatokkal utasitsuk 
vissza ezeket a rágalmakat, amelyek egy olvan 
nyomtatványban jelentek meg, amelvnek köz-
zétevője valami „szattyán" álnév alatt húzó-
dik meg. 

A polgármester általános helyesléssel foga-
dott felszólalása után a kisgyűlés megkezdte a 

a napirend 

tárgyalását. K i s s Ferenc felszólalása után tu-
domásul vette a polgármesternek az egyes bér-
letcsoportok bérének arányosításáról szóló je-
lentését. A főispán bejelentette, hogv a napi-
rend második pontját, az evangélikus egyház 
tcniploniépitcsének ügyét egyelőre leveszi a na-
pirendről, miután még nem ért meg a dolog 
döntésre. 

Köztérhasználati engedélvt adott a kisgyűlés 
a postának uj uccai levélgyűjtő szekrények 

B e l v á r o s i M o z i 
Mától vasárnapig 

Kchszakáll 
8-ik felesége 

Alfréd Savoir hallatlanul szellemes vígjátéka, 

a főszerepekben: 

CLODETTE COLRERT és G A R R Y COOPER 

Korzó Mozi Szerda, csütörtök 

Szerelmi riport 
izgalmas filmjáték Loretta .foung, Don Ameche 

Itiizás 
pénteken 

Még vehel államsorsjegyei 

PETO-nél 
felállítására. Négy ilyen szekrényt állítanak 
fel, egyet a Dóm-téren, hármat a Tisza Lajos-
köruton. 

Dr. K e m e n e s y Tibor tanácsnokot letöl-
tölt szolgálati ideje alapján előléptették a ha-
todik fizetési osztály harmadik fokozatába, 
dr. H a v a s s Zoltán és dr. Ma t u sov i t s Ti-
bor aljegyzők, valamint dr. R a c k Lipót tb. 
aljegyző számára kétszáz-kétszáz pengő tanul-
mányi segélyt szavaztak meg, hogy elvégez-
hessék a közigazgatási tanfolyamot. A belügy-
miniszter engedélye alapján a kisgyűlés ez-
után kimondotta, hogy pályázat mellőzésével 
meghívja a székesegyház újonnan szervezett 
zeneigazgatói állására A n t o s Kálmán kar-
nagyot. végül tudomásul vette a kisgyűlés, 
bogv dr. P á l f v József polgármester junius 
hetedikén kezdi meg nyári szabadságát, 
amelyről julius 18-án tér vissza. 

Az egyetem bölcsészeti 
karának ui dékánja: 

dr. Mester János 
(A Dc\magijarország munkatársától.) A" sze-

gedi egyetem bölcsészettudományi kara ked-
den tartott3 meg rendes ülését, amelyen, 
megválasztották a kar jövő évi dékánját. Dr. 
Várkonyi Hildebj-and ezidc' dékán elnökölt, 
az ülésen, amelyen a folyó ügyek letárgyalása 
után sor került az uj dékán megválasztására. 

A választás eredményeként a bölcsészettu-
dományi kar jövő cvi dékánja dr. Me*ter Já-
nos egyetemi tanár, a filozófia professzora 
lett. Ezzel most már megtörtént a jövő évi 
tanács megválasztása, amely a következő: dr. 
Ereky István rektor, dr. Csekey I s tván jog-

és álíamtudomónykari dékán, dr. Kramár Jenő 
orvoskari dékán. dr. Kiss Árpád matematikai 
és természettudománykari dékán és dr. Me s-
ter János bölcsészkari dékán. 

—oOo— 

Auiéjáralok a Gedétél 
az algyői vámházig 

(A DcImagyarorszáK munkatársától.) Ju-
nius elsejétől kezdődőleg a Szegedi Köz-
üli Vaspálya Rt. gedói vonalának végpontja és 
az algyői vámház között aulójáratot <ndit. 
Akár a villamoson, akár az autón váltolt je-
gyek a másik közlekedési eszközre is érvénye-
sek. A tarifák azonosak a villamos vasút tari-
fáival. Szakaszhatár a Szent György-tér. Hét-
köznapokon az autó járatok reggel 6—8-ig 1 KI-
zárólag, 12-től 15-ig és 17 órától 21 óráig be-
zárólag közlekednek. Szombaton a fenti jára-
tikon kivül délelőtt 8—12 óra közölt is van 
közlekedés. Vasárnap déli 12 órától este 21 
óráig bezárólag közlekednek a csatlakozó autó-
járatok. 


