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Polgár mester jelöltek: 
1. Pálfy József, 2. Széchenyi István, 
3. Kelemen László 

Tanácsnokjelöltek: 
1. Hegedűs Antal, 2. Ördl««h Lajos, 
3. Kemenesy Tibor, 4. Pávó Ferenc, 
5. Rőth Dezső, 6. Katona István 

Három órás vita után jelölt a kandidáló bizottság— Négy 
tanácsnok-pályázót nem jelöltek 

Szerdán délután: választ a közgyűlés 
'A Délmagvarország munkatársától.) Fel-

bolygatott méhkashoz hasonlított kedden dél-
előtt a szegedi városháza, amikor B á r á n y i 
Tibor főispán szobájában összeült a kijelölő 
választmány, hogy a polgármesteri és a ta-
nácsnoki választásra megejtse a kandidáláso-
kat. Az ülés tizenegy órakor kezdődött és ti-
zenegy órától kezdve állandóan nagy csopor-
tok tányaztak a főispáni hivatal előtt és a fő-
ispáni iroda előszobáiban, ahol izgatottan les-
fék a párnázott a jtók mögül kiszivárgó híreket, 
illetve csak lesték volna, de a vastag a jtópár-
nák egészen két óráig szigorúan megőrizték a 
titkot, megakadályoztak minden hirkiszivár-
gást. A főispáni hivatal két telefonja is állan-
dóan csengett, jelentkeztek az érdeklődők és 
sehogy sem akarták elhinni a mindig egyfor-
ma választ: még nincs semmi eredmény, a ta-
nácskozás még folyik és nem lehet tudni sem-
m i t 

A jelöltek és kertesek. 

9 hivafalnoktársak gyakran változó csoporti» 
tartotta megszállva a városháza emeleti folyo-
sóját. voltak, akik kitartottak az első pillanat-
tól az utolsóig, amolv két óra után következett 
be. csakhogy első kézből és legkorábban érte-
süljenek a városházai előkonkJávé határoza-
táról. 

Közben a párnázott ajtók mögött rendületle-
nül folyt a tanácskozás. A kiielölő bizottság 
teljes számban egvütt volt. Ott voltak a kije-
lölő választmány közgvülé«ilo5 választott tag-
jai. dr D o b a v Clvula. dr. S z é l i fivuln és 
AT. V i n k l e r Elemér, de ott voltak azok a 
választmányi tagok is. akikéi a főisnán hétfőn 
nevezet i ki : dr . P a p Bóbert, d r . T u r ó c z v 
Mihály és W a g n e r Ferenc. 

Tizenegy órakor 

kezdődött meg az ülés. de egv órakor még ia-
váhan tartott. Akkor vitték csak be a főispán 
szobájába a városi tisztviselők törzskönyveit, 
amiből a várakozók azt következtették, hogy a 
jelölések megeitésé.nél fontos szerene lesz a 
szolgálati időnek, vagv pedig a jelöltek rang-
osztálvának. Néha egv-cijv nillanatra felnyílt 
a főispán a j t a ja és kivörösödve, vereitékezve 
előjött egyik-másik választmányi tag, de csak 
azért, hosv hazafelefonálion és kérje az ebéd 
elhalasztását, mert „legalább egv óráig eltart 
még." A várakozók természetesen rohamot in-
tézlek az ilyen kitévedt kandidáló ellen, a 
kérdések pergőtüzét zúdították feléje, de vá-
laszt nem kaptak. Mindenki titokzatosan hall-
gatott és mindenki csak azzal biztatta a türel-
motlenkedőket. hogv meg kell várni a végét, 
még nincsen határozat. 

A várakozás izgalmát 

kombinálgnt ásókkal 

ÍTyekeztek elfizní az érdekeltek- és a klviáncsi-
:•!<. Egyesek megállapították, hogy a pályázók 
közül a győzelemre — a tanácsnoki ál-
lás tek intelében — dr. Tíammcr Fidélnek lesz 
nagy esélye, ba ugyan jelölik. 

— Semmi ok sincs arra. hogy ne jelöljék — 
mondotta egvik versenytársa —, hiszen ő a 
város egvik legíobhan ismert és legjobban el-
ismert tisztviselője. 

— Nem lehet tudni semmit, a jelölő bizott-
ság rjem f n i indokolást határozatához. 

A m n azt találgatták, hogy ki lesz a polgár-
^esterhelyetles. vélemények_na£von 

oszlottak. Egyben mindenki megegyezett, ab-
ban, hogy 

a polgármesterválasztás kérdése 
elintézettnek tekinthető 

akkor is, ha Széchenyi István visszavonja a 
pályázatát, akkor is, ha mégsem vonná vissza. 
Széchenvi István egy óra felé megjelent a fő-
ispáni hivatalban és bevárta a kandidáló bi-
zottság ülésének a végét, de a pályázatát még 
nem vonta vissza. 

Két óra már elmúlt, amikor föltárultak a 
párnás ajtók és a kijelölő választmány tagjai 
holt fáradtan és vörösen a hőségtől, eltávoztak 
a városházáról. Valamennyit körülvették a vá-
rakozók és kisérték egészen a kapuig. Most már 
megtudták a döntést, amely a jegyzőkönyv 
aláírása után elveszítette hivatalos titok jel-
legét . 

A Délmagyarország munkatársával R a r a -
n v i TibOr főispán 

közötte, a határozatot: 

A polgármesteri állásra 

a kandidálló bizottság 

első helyen dr. Pdtfy 'JAnsef tud-
zármesterhelyettest. 

a második helyen dr. Széchényi István ügyvé-
det. a hairmadik helyen dir. Kelemen Lászíó tör-
vényszéki bírót jelölte. 

— A Polgármesteri á'11';> betöltésével esetleg 
megüresedő 

;; tanácsnoki áttásra 

tirennégyn pályázta'' Dr. báró Tunbl Tamás 
főispáni titkár és dr. Hon'áth Latos tb. tanács-
nok pályázatát visszavonta. így a jelölő vá-
lasztmány tizenkét pályázatot bírált el. Megátta-
pitotta a kijelölő választmány — folytatta a 
főispán —. hogy dr. Bokor Pál és dr. Tóth 
László pályázati kérelme nem felelt meg az 
előírásnak, mert nem mellékelték hozzá a köz-
igazgatási szakvizsga letételéről szőlő igazolást, 
amelynek letétele és igazolása a törvény rendel-
kezései szerint kötelező. "A kijelölő választmány 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tiz 
szabályszerű nálvázó. illetve 

a nálydz'ó első "és másodosztálya 
aljegyzők közül r szolgálati rtmg-

w szerint az első hatot felöli: 

ér. Hegedűs An'fatf árvaraéfld elnököt, 
dr. ftrrlnnh Eaios tb. tanácsnokot. 

S Z É C H E N V I M O Z I 
Uto l s6 n a p ! A budapesti Royal Apolló 

kimagasló kettfis műsora 

Dalommal kereslek 
Egy hires rádióéneke snö igai története 

A L I B I 
Izgalmas bűnügyi lilmregvény 

Előadások kezdete 
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dr. Kemenesy Tibor tb. tanácsnokot, 
dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnokot, 
dr. Rőth Dezső tb. tanácsnokot 
és dr. Katona István tb. tanácsnokot 
A kandidáló biz" .'.g határozatának híre pil-

lanatok alatt szétfutott a városban. A bizott-
ság tagjai a három órás ülésezés után elhagy-
ták a városházát, de a folyosókon még mindig 

csoportba verődve tárgyalták az ese-
ményeket 

a városatyák, a tisztviselők és az érdeklődők. 
Az első pillanatban az izgatott hangu'latu cso-
portokban alig akarták elhinni azt. hogy a bír 
autentikus, hogy dr. Hammer Pidél. aki eszten-
dők óta vereti önállóan a város cg •" legfonto-
sabb ügyosztályát, az aáóhivatalt. nem int ott 
jelöléshez és így a közgyűlés tagjai nem is 
szavazhatnak rá. Nem akarták elhinni azt sem. 
hogv dr. Kornássy Fleméir árvaszéki ülnök sem 
került a jelöltek közé és Í. jelölő bizottság el-
ejtette dr. vité2 Gombos Józsefet és dr. Széli 
Bélát is. 

Amikor megerősítették a hírt, nagy izgalom 
támadt, mert a kijelölő választmány határozata 
felborította a kombinációk egyrészét és az 
erők uj átcsoportosítását tette szükségessé, il-
letve lehetővé .Kétségtelenül Hamtmer Fi délnek 
nagy pártja volt és a jelölésihez jutott pályázók 
között azonnal megindult r verseny a felszaba-
dult szavazatokért. 

A tanácsnokjelöltek 
A kandidáló bizottság határozata értelmében 

hat jelöltje lesz a tanácsnoikválasztásnak. Kül-
ső pályáz'" nem akceptált a jelölőbizottság, 
akik bekerültek a döntőbe, azok mind városi 
tisztviselők. A jelölések sorrendjét a szolgálati 
rangsor szerint állapították meg. 

Hegedűs Antal az első helyet kapta, ö a leg-
öregebb városi tisztviselő a pályázók között. Az 
árvaszéki elnök pozícióját tölti be Bárká.mi 
Zoltán nyugalombavomilása óta. azelőtt aljegyző 
volt. Szolgálati idejéből még néhány esztendő 
hiányzik, akkor nyugalombavomul. A város-
atyákhoz intézett körlevelében leplezetlen 
őszinteséggel megírta, hogy izér» szerelne ta-
nácsinak lenni, mert az árvaszék államosításától 
— tart. 

Ördögh Lajos tiszteletbeli tanácsnok" a má-
sodik ielölt. Tényleges rangja eJsoosztáTvu al-
jegyző. A polgármesteri hivatal vezetője évek 
óta. Csendes, szorgalmas ember, aki a íegpasz-
sziv magatartást tanúsította az egész választási 
kampány alatt. 

f>r. Kemenesy (Ketter) Tibor tb. tanácsnok, 
elsőosztályu aljegyző. Hosszti esztendők óta fő-
ispáni titikár. (Dr. Tóti/ Béla voW az elődje, aki 
előbb árvaszéki ülnök, majd főjegyző lett.) fen 
jómodorn, rokonszenves, tapasztalt látókörű 
tisztviseTő. Nemrégen nősült dr. Szalay József 
ny. kerületi főkapitány leányát vette feleségül. 
Állandóan képezi magát, idegen nyelveket be-
szél, szabadságát évről-évre arra használja fel. 
hogy látóköréit, tapasztalatait külföldi tanulmá-
nyokkal is bővítse. Végigutazta majd egész 
Európát. 

Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok", a gazdasági 
ügyosztály vezetője. A tanyaiak nyelvének 
szakértője, sokan azt tartják, liogy a liegkede-
lyesebb városi tisztviselők közül vartó. Tagad-
hatalanul Jóízű humora van. Sokáig voit — Ör-
dögh Lajos előtt — a polgármesteri hivatal yc-
zetője. 

Dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok az ötö-
dik jelölt. Hosszú esztendőkig volt dr. 
Somogyi Szilveszter titkára. A néhai polgár-
mester nagyon kedvelte ét, sokra értékelte tiszt-
viselői kvalitásait. Előzékeny, szolgálatkész, 
megbízható tisztviselője a városnak. 

Dr. Katona István tb. tanácsnok az elöljáró-
sági ügyosztályt vezeti. Közigazgatási pályáját 
az adóhivatalban kezdte. Mint tisztviselő vé-
gezte el jogi tamoulmányait cs igy került a fo-
galmazói karba. Szorgalmas, lelkiismeretes 

tisztviselőnek ismerik a városházán. 

Az iparosvárosatyák 
dr. Pálfy József mellett 

A törvényhatóság iparosblokkja kedden este 
ülést _ tartott az ipartestületben a szerdai vá-
lasztással kapcsolatban. >'• Ipari _ városatyák 
a polgánroesterválasztás kéruésében kimondot-
ták, ¡hogy e.gyhtmgnm dr. Pálfv József mefott 
foglalnak, állást. A tana csnok valasztas ügyéber 
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