
1*554 y o n f o r W ^ D C L M A ' G Y A R O R S Z A G 

Hagyfontosságu tarifakedvezmények 
Szeged számára? 

Fontos bejelentéseket várnak a díjszabási konferencián 
T'fi Wtmagparország munkatársától.) Beszá-

molt a Délmagyarország arról, hogy Senrt Ottó, 
az áHamvasnitak ehtökigazgatója, dr. Tonclli 
Sándor kamarai főtitkár javaslatára elhatároz-
ta, hogy az országos állandó díjszabási bizott-
ság legközelebbi konferenciáját Szegeden ren-
dezd meg. A konferenciát csütörtökön és pénte-
ken tartják meg. A kétnapos konferencia első 
ülését csütörtök délelőtt tartják a kamarában, 
délután a vendégek a kisvas uton Alsótanyára 
rándulnak ki, pénteken zárt ülésen tárgyalják 
meg a résztvevők a határozataikat. 

Ugy értesülünk, hogy az államvasutak elnök-
igazgatója a szegedi értekezleten rendkívül fon-
'os bejelentéseket fog tenni arról, hogy a Dél-

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délben járt le a polgármesteri és a megüresedő 
tanácsnoki állásra kiirt pályázat határideje. A 
pályázók jelentékeny része régi szokás szerint 
megvárta az utolsó napot pályázati kérvényének 
benyújtásával és igy igen megszaporodott a 
főispáni iktató munkája, mert a siirü egymás-
utánban beérkező pályázatokat azonnal iktatni 
kellett. Szombatig — mint ismeretes — a pol-
gármesteri állásira két pályázat érkezett be. dr. 
Pálfy József polgánmesterhelyettosé és dr. Ke-
lemen László törvénys' éfci biróé, a tanácsnoki 
állásra pedig nyolc. Hétfőn délig a polgármes-
teri állás igénylőinek száma négyre, a tanács-
nokállás aspiránsaié pedig tizennégvre emelke-
dett. 

Fé! tizenkét órakor nyújtotta be pályázatát 
dr. Széchényi István, az egységes párt szegedi 
titkára és tizenkét óra előtt három perccel je-
lentkezett általános meglepetést keltve a vá-
ratlan negyedik <á' 'ázó: dr. Lévay Ferenc 
ügyvéd, a,ki pályázatát csak akkor nyújtotta be, 
miután a főispáni hivatalban megtudta, hogy 
?/échcnyi István is pályáz . 

Lévay Ferenc pályáz .ti kérelmének .szövege 
elfér a szokványostól. Látszik rajta, hogy seb-
tében gépelte le cs hirtoen nem talált fehér pa-
pirt hozzá, csak c'-Tan halványsárga fogalma-
zásra használt papírt alkalmazott. Kuriózium-
I épen közöljük lc szószerinti másolatban a pá-
lyázat szövegét: 

„Méltóságos főispán ur! Szeged szab. kir. 
város polgármesteri állására hirdeleft pályá-
zat és ez ügyben Méltóságodhoz 1934. évi ju-
nius hó 18. napján délelőtt fél tizenkét órakor 
beadott 1388. számú pályázati kérvényre hi-
vatkozással azon célból, hogy egy benszülött 
szegedi etikai, közéleli, honvédelmi szellemi 
értékével való összehasonlítás által is a meg-
választandó polgármester rátermettsége bizo-
nyítható, kiemelhető legyen, ezennel mély 
tisztelettel benyújtom pályázati kérelmemet. 
A vonatkozó irataim a szegedi ügyvédi kama-
rától beszerezhetők, mert azokat eredetiben 
nkkor kívánom bemutatni, amikor ezt megteszi 
1388—1934-es pályázó is. Szegeden közismert 
köz- és magánéletemből részleteket ezúttal 
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vidék és elsősorban Szeged számára uj tarifa-
politikát áalgoznak ki. A Máv. uj elnöke isimeri 
azt a körülményt, hogy Sopron mellett Szege-
áct érintette legsúlyosabban, hogy a trianoni bé-
keszerződés következtében megfosztották egész 
hinterlandjától és ezt a két várost sújtja Icg-
jobabn a jelenlegi igazságtalan és méltányta-
lan magas vasúti tarifa. A Máv. elnöke — hir 
szerint — be fogja jelenteni, hogy Szegeá szem-
pontjából ízen jelentős tarifakedvez men yek 
megállapításán dolgoznak, éppen orré való te-
kintettel a díjszabási kongresszust és az elnök-
igazgató bejelentéseit nemcsak 1 egeden, hanem 
a messze környéken is nagy érdeklődéssel vár-
ják. 

közölni korainak tartom, azonban később, a 
szegedi nemzeti egységes párt másodtitkára 
utján személyesen fogom házról-házra külde-
ni a törvényhatósági bizottsági tag uraknak. 

Mint pályázó, aziránt esedezem Méltósá-
godhoz, hogy az etikai alapegység megálla-
pithatása végett a közgyűléshez 1930. április 
hó 30-án beadott 13182—1930. számú indítvá-
nyomban kérelmezett közéleti igazoltatási el-
járást a jelöltekkel szemben lefolytatni mél-
tóztassék. Az összehasonlítás utján leendő 
megállapítások céljából kérem a szegedi ki-
rályi törvényszék B. Sfi—1927 és B. 600(1—1927. 
szánni iratoknak beszerzését. Tekintettel arra, 
hogy Szeged város polgármesterének a felsőbb 
katonai hatóságokkal hivatalosan is érintkez-
ni kell, kérem a jelölő bizottságnak utasításba 
adni, hogy a katonai becsülettigyi szabályzat 
A. 46. feltételeit is alkalmazni méltóztassanak 
a jelöltekkel szemben. 

Kiváló tisztelettel dr. derzsenyei Lévay Fe-
renc ügyvéd." 

A pályázati kérelem „felzet"-e pedig igy 
szól: 

„Méltóságos Bárányi Tibor főispán urnalc 
Szegeden, kérvénye dr. derzsenyei Lévay Fe-
renc ügyvéd szegedi lakos adófizető közpol-
gárnak Szeged sz. kir. város polgármesteri 
állására." 

Igy tehát négyre emelkedett 
a polgármesteri állás 

pályázóinak száma, ami azonban nem Jelenti 
azt. hogy mind a négy páílyázó ügye eljut a 
közgyűlésiig, a törvéc.y ugyanis csak arra köte-
lezi a jelölő bizottságot- amely valószínűleg a 
közgyűlés napján, a jövő h'ct szerdáján dél-
előtt tesz, hogy a megfelelő képesítésit pályázók 
közül legalább hármat jelöljön. A jeflöíő bizott-
ság minden indokolás nélkül tagadhatja meg 
megfelelő számú pályázó esetén valakinek 'a Je-
lölés«. 

Dr. Lévay Ferenc, mint pályázati kérvényé-
ben is ir.ia, nem mellékelte képesítését igazoló 
okmányait, dr. Széchényi I tván ^edig az ok-
mányok közjegyzőileg hitelesített másolatát 
mellékelte. Mindkettőjükről köztudomásu. hogy 
gyakorló ügyvédek és tagjai az ügyvédi kama-
rának. 

A tanácsnoki állás 

reflektánsaínak a szórnia a hétfő délre kitűzött 
záróráig — mint említettük — tizennégyre 
emelkedett. Időrendi sr trendben a következők 
nyújtották be pálváaaíuikst: 

Dr. Hammer Fi dél II. oszt. aljegyző, tb. ta-
nácsnok. 

dr. Katona István II. oszt. aljegyző, tb. ta-
nácsnok. 

dr. Páv'ó Ferenc I. oszt. aljegyző, tb. tanács-
nok. 

Hegedűs Antal "árvaszéki elnök. tb. tanácsnok. 
dr. vitéz Gombos József fogalmazó, tb. 

ügyész. 

dr. Tóth László ügyvéd, 
dr. Korpássy Elemér árvaszéki elnökhelyettes, 
dr. Rőth Dezső II. oszt. aljegyző, tb. , tanács-

nok. 
dr. Bokor Pál ügvvéd. tb. főügyész. , 
dr-. SzAl Bóla II. oszt. aljegyző, tb. .tanács-

nok, 
dr. báró Tunkl Tamás főispáni titkár, 
dr. Horváth Lajos II. oszt. aljegyző, tb. ta-

nácsnok. 
dr. Öráögh Lajos I. cszt. aljegyző, tb. tanács-

nok és 
dr. Kemcnesy (Ketter) Tibor I. oszt.ialjegyző, 

tb. tanácsnok. 
A pályázati jegyzőkönyvet pontosan tizenkét 

órakor, amikor ni égkor dúlt a déli harangszó, 
lezárták. Senki el nem késett, ele azért néhány 
név kimaradt a pályázók jegyzékéből. Dr. Gcra 
József, aikinick nevét szintén kombinálták a pá-
lyázni szándékozók között, nem lyujtotta bo 
pályázatát. 

Jogászi körökben a tamiáosnoki választás meg-
tarthatóságának kérJ-i: ! kapcsolatban aggo-
dalmak merültek fel. A törvény rendelkezéseit 
egyesek ttgy értelmezték, hogy a tanácsnoki 
állásra a polgármesternek kell kiírni a pályá-
zatot. 

A pályázatot most a főispán irta. ki ugy a 
polgármesteri, minit az esetle-; megüresedő ta-
nácsnoki állásra és igy — egyesek felfogása 
szerint a kiírás szabálytalanul történt. Bárányi 
Tibor főispánhoz, aki Budapestien tartózkodik, 
nem intczi.'ettimk ebben az ügyben kérdést, 
érdeklődtünk azonban dr. Pá'.fy József polgár-
mesterhelyettesnél. aki a következőket mondot-
ta: 

— Ez a jogászi felfogás formai szempontból 
helyes, de a j elen le r kívétebs viszonyok között 
nem helytálló. A főispánnak ugyanis 

külön belügyminiszteri felhatal-
mabást volt a pályázat kiírására, 

még pedig nemcsak a polgármesteri, hanem 
az esetleg megüresedő tanácsnoki állásra is. 
Az a kérdés tehát, hogy jo -a volt-e a főispánnak 
a tanácsnoki pályázat kiir'sához. nem lehet 
vitás, hiszen az a belügyiminiszteri rendelet, 
amelyre a főispán pályázati hirdetménye is hi-
vatkozik, ugy szólt, hogy „felhatalmazom főis-
pán urat, hogy a polgármesteri és az esetleges 
megüresedő további állásokra kiírja a pálváza-
tor. 

— A főispánná': tehát nemcsak a tanácsnoki 
állásra szóló pályázat ü.ilrúsához adott felhatal-
mazást a belügyminiszter, hanem még a további 
esetleg megüresedő 'állásokra is, a főispán azon-
ban nem akarta komplikálni a választást és ez-
ért irta ki egyelőre csak a polgármesteri és a 
tanácsnoki állásra a pályázatot. A helyzet most 
az, hogy a különböző létszámcsökkentési ren-
delkezések értelmében belügyminiszteri enge-
dély nélkül nem lehet semmiféle állásra kiirni 
a pályázatot. F.zt a belügyminiszteri engedélyt 
kapta meg a főispán ós i rv a pályázat általa tör-
tént kiírása ugyanaz, mintha a tanácsnoki állás-
ra szóló oályázaíot a polsr 'mester irta volna ki. 

Nemzeti gyász 
Lengyelországban 

Varsó, junius 18. Pieratzky miniszter temeté-
se nemzeti gyász jegyében folyt le. A köztár-
sasági elnök a legnagyobb lengyel kitüntetést, 
a lengyel Kék Sas rend jelvényeit helyezte a 
koporsóra. A koporsót tábornokok és az elhunyt 
barátai vették le a ravatalról ős vittek a templom 
előtt várakozó ágyutalpra. A pályaudvaron a 
koporsót különvonatra helyezték, amely Uj-
Sandesbc vitte, az elhunyt szülővárosába, ahol 
Piarctzkyt kedden helyezik örök nvngalomi a. 

Képviselőt keres 
angol szövetgyár 

Versenyképes gyári árban minták alapján az ön 
közreműködésével kiván kizárólag utánvét mel-
lett, privátoknak angol csomagolásban férfiszö-
vetet szállítani. Szövetkereskedők, vagy szövet-
képviselők, (ügynökségek) ajánlatát kéri refe-
renciákkal. Állandó exisztenciára lehet szert, 
befektetés nélkül. Eladási árakat önállóan kal-
kulálhatja. Ajánlatok „Középeurópai Igazgató-
ság" jeligére Rudolf MosVehoz, Budapest, Váci-
ucca 18. M5 

4 polgármesterjelölt, 
14 tanácsnokjelölt 

Hétfőn délben lejárt a pályázati határidő 


