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UJ ügybeosztás a városházán 
A tanácsnokok szerdán elfoglalják az ui beosztásukat 
(A délmagyarország munkatársától.) Kedden 

délben került nyilvánosságra az a határozat, 
amelyben dr. Pálfy József polgármester a vá-
rosi ügyosztályok vezetőinek és helyetteseinek 
uj beosztásáról intézkedik. Szolgálati érdekből a 
polgármester a következő aj ügybeosztást ren-
delte el: 

A gazdasági ügyosztály ^ 
vezetésére tóvábbra is dr. Csonka Miklós tanács-
nok kapott megbízást. Csonka eddig is ezt az 
ügyosztályt vezette, de egyúttal az adóhivatal 
vezetését is ellátta. Most az adóhivatal vissza-
kerüilit a pénzügyi ügyosztály hatáskörébe. Cson-
ka tanácsnok állandó helyettese és beosztott 
jegyzője dr. Ördögh Lajos tb. tanácsnok, aki 
eddig a polgármesteri hivatalt vezette. 

A közigazgatási és a népjóléti ügy-
osztály 

vezetésével dr. Katómi István tanácsnokot bizta 
meg a polgármester. A közigazgatási ügyosz-
tályinál helyettese és jegyzője dr. Piacsy Béla 
tb. aljegyző, a népjóléti ügyosztálynál dr. Vi-
csay Emil tb. ügyész. 

A pénzügyi ügyosztály 
vezetésével vitéz dr. Szabó Géza tanácsnokot 
bizta meg a polgánmester. Egyúttal megbízást 
ksnofct Szabó tanácsnok az aáóhi\ :rta.l vezeté-
sére is. A pénzügyinél dr. Ccra József aljegyző, 
az adóhivatalnál dr. tlammcr Hdcl tb. tanácsnok 
az ügyosztályvezető tanácsnok állandó helyet-
tese. 

A kulturügyosztály 
vezetésével a polgármester Rack Lipót tanácsno-
kot bizta meg. akinek helyettese dr. Pálfy 
György tb. tanácsnok. 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság 
ügyeinek intézésével dr. Rőth Dezoő tb. tanács-
nokot bizta meg, 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 
délután a Szegedi Kaszinó épülete mellett iz-
galmas jelenetek játszódtak le dr. báró Tunkl 
íamás főispáni titkár és dr. Lázár Ferenc já-
rasbiró között. A rövid szóváltást tettleges in-
sultns követte a báró részéről. Az izgalmas je-
lenet rövid i léi iát ' perc alatt játszódott le- utána 
a felek eltávoztak az esemény színhelyéről. 

Az affér előzménye a tanácsnok választást 
megelőző időből származik. Amint ismeretes, 
dr. báró Tunkl Taimás benyújtotta pályázatát a 
tanácsnoki állásra. A választást megelőző na-
pokban ellenőrizhetetlen forrásbői eredő 
híreket 'cdtek terjeszteni bizonyos 
körökben a báró személyét lletöleg. Mindenki 
tisztában volt azzal, hogy ezek a hirck kortes-
célokat szolgáltak és semrnikepen sem feleltek 
meg a valóságnak. Báró Tunkl i-s tudomást 
szerzett ezekről a híresztelésekről és — amint 
jelentettük annakidején — megjelent dr. Pálfy 
József akkwi polgármeste ri; e 1 y etfes előtt, bemu-
latta eredeti okmányait és száz százalékig 
megcáfolta az átlátszó híreszteléseket. Később 
a báró pályázatát visszavonta, mert csak abban 
a/ esetben akart pályázni, ha két tanácsnoki 
állás kerül betöltésre a közgyűlésen. Miután 
azonban a juniusi közgyűlés csak egy tanácsno-
kot választott, a báró visszavonta pályázatát. 
Ugyanakkor magánnyomozást Indított annak a 
kiderítésére, hogy a híreszteléseket kik tették 
beszéd táreyává. 
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T f * a polgármesteri hivatalhoz 
dr. Páv'ó Ferenc tb. tanácsnokot osztotta be a 
polgánmester. 

Arról értesülünk", hogy ugyancsak a polgár-
mesteri hivatalhoz kerül dr. Skultéty István tb. 
galmazó. aki eddig a polgármesterhelyettesi 
hivatalban teljesített szolgálatod 

Az uj ügybeosztásokkal kapcsolatban 
dr. Pálfy József polgármester 

a következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— Az uj beosztásokra vonatkozó rendelkezé-
sem azonnali hatállyal életbelép. Felhívtam az 
ügyosztályvezető tanácsnokokat- hogy az ügy-
osztályok átadása iránt a rendelkezés kézhez-
vétele után haladék nélkül intézkedjenek és er-
ről azonnal tegyenek jelentést. Rendelkezése-
met kedden délben már meg is kapták az ügy-
osztályvezetők, akik szerdán már elfoglalják uj 
beosztásukat. 

Rövidesen sor kerül 

a főjegyzői hivatal , 

átrendezésére is. Fredetileg ugy volt, hogy dr. 
Tóth Réla főjegyző, polgármesteri,elyettes áthe-
lyezi hivatalát a bérház első emeletére, ahol 
eddig is a hclyeftes-polgáinmiscteri hivatal volt. 
A kiadóhivatalnak az áthelyezése — amelynek 
Tóth polgáirmesterhelyettes a vezetője — azon-
ban a helyhiány miatt megoldhatatlan problé-
mának látszik, ezért ugy döntöttek, hogy dir. 
Tóth Béla hivatala továbbra is a városházán 
marad, de közvetlen a polgáirmestcri hivatal 
szomszédságába kerül. A polgárimestcrhelycttesi 
hivatal számára átalakítják a nagy gcpiróliclyi-
séget, viszont a mostani főjegyzői .hivatal he-
lyére kerülnek a gépírók. Erre azonban csak 
augusztusban kerül sor- -amikor dr. Tóth Béla 
polgármesterhelyettes szabadságra megy. 

Hogy ez a .magánnyomozás milyen eredmény-
nyel végződött, nem lehet egyelőre tudni- tény 
azonban az. hogy a híresztelések miatt tegnap 
dr. Lázár Ferenc járásbirót vonta felelősségre. 

Bán'» Tunkl Tamás tegnap délután a járásbirót 
— akit személyesen nem ismert — a kaszinó-
ban kereste. Ott azt a választ kapta, hogy nem 
jött még be, de minden bizonyai be fog menni. 
A báni ekkor eltávozott a kaszinóból. Alig ért 
le a Vörösimarthy-uccára, feltűnt az úttesten 
Lázár járásbiró, aki egyenesen a kaszinó felé 
tartott. 

A tó.ró eleje lepett és felelősségre vonta azok-
ért a -hírekért, melyeket állítólag a bíró terjesz-
tett volna. Dr. Lázár Ferenc azt felelte erre. hogy 
amit és aki előtt beszélt, az a báró érdekében 
volt, hogy a báró megcáfolhassa u szállingózó 
híreket. 

— Ne avatkozzék az én ügyembe! — mondta 
emelt hangon a báró dr. Lázár Ferencnek. 

A következő pillanatban báró Tunkl inzultál-
ta a járásbirót, akinek leröpült fejéről a kalapja. 

A gyorsan pergő, izgalmas eseménynek a 
Vörösimarthy-uccán szemtanuja volt egy folyam-
őrmester is, akinek a nevét a járásbiró az in-
zultus után azonnal feljegyezte. 

— Nem fogom letagrdni sem a nevemet-
sem azt. amit tettem, — mondotta távozóban a 
főispáni titkár. 

Értesülésünk szerint az affór ügyét lovagias 
útra terelték. Lázár járásbiró dr. Török Béla kor-
mányfőtanácsos és Csenkey Sándor nyugalma-
zott ezredes utján provokáltatta báiró Tunkl Ta-
mást. aki szintén megnevezte megbízottait vitéz 
Gátföldy Li'To-n ve:;": kari ezredes és Tóth Síindur 
ílszffedes személyében 

„A felekezeti békének 
leszek a harcosa" 

A kisebbségi felekezetek és az ujságirók 
küldöttsége Pálfy polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
ismét a küldöttségek egész sora tisztelgett a 
városházán dr. Pálfy József polgármesternél, 
dr. Tóth Béla polgármesterhelyettesnél és dr. 
Katona István tanácsnoknál. Megjelent többek 
között az Orvosszövetség szegedi fiókjának ve-
zetősége dr. Meskó Zoltán tábornok-orvos veze-
tésével. a frontharcosok szegcdi főcsoportjánál? 
deputációja, a görögkeleti magyar egyház dr. 
Papp Sándor ny. ügyészségi alelnök vezetésé-
vel, a szegedi iparosasszonyok küldöttsége Kör-
mendy Mátyásné vezetésével- a MANSz. a ta-
nítók küldöttsége Kiss Károly tanfelügyelő ve-
zetésével. A szegedi újságírók is tisztelegtek a 
város újonnan megválasztott vezetői előtt. Az 
újságírók üdvözlésére Pálfy polgánmester a kö-
vetkezőket mondotta: 

— N<cim üres frázisként mondtam polgármes-
teri progiramibeszédemben. hogy az újságírókat 
a közigazgatásban munkatársként tekintem. Ta-
pasztaltaim hosszú közigazgatási pályámon, 
hogy az újságírói; mindenkor a közigazgatás 
szeretetével és teljes tárgyilagossággal dolgoz-
tak azon. hogy városwkat a fcjlöáés utián 
előbbre vigyük. 

Fogadta Pálfy polgármester a kisebbségi fe-
lekezetek papjainak küldöttségét is. melyben 
Rakó László református lelkész, dr. Lőw Immá-
nuel főrabbi, felsőházi tag. Egyed Aladár evan-
gélikus lelkész és Gyurgyevics István görögke-
leti szerb plébános vett részt. Rakó László tol-
mácsolta a küldöttség jókívánságait. 

— Nagy megnyugvás és öröm volt számunk-
ra — mondotta —. hogy a közgyűlés impozáns 
többsége a polgármesteri székbe emelte Méltósá-
godat- mert izzig-érig szegcdi emberre esett a 
választás. Mi. aki.k Szegeden leginkább „gyütt-
mentek" vagyunk, azt tapasztaltuk, hogy a sze-
gedi katolikus ember mentalitása, az igazságom 
és tárgyilagos ember mentalitása. Ennek képvi-
selőjeként üdvözöljük Méltóságodat. Kérjük, 
legyen tekintettel a kisebbségi felekezetek kid-
turmunkájára, mert nekünk is az a célunk- hogy 
fiai. jó polgárai legyenek ennek a városnak. 

Az üdvözlésre Pálfy polgármester az alábbia-
kat válaszolta: 

— Azok után. amit a Nagytisztclctu ur mon-. 
dott. tulajdonképen nem volna mondanivalóm, 
mert ugyanabban a szellemben kívánok eljárni. 
A régi. hagyor'ánvos felekezeti békéitek leszek 
a harcosa. Annak ki kell domborodni, hogy Sze-
ged nagy katolikus város, de vigyázni fogok 
arra- hogy valamennyi kisebbségi egyháznak' 
meg legyen a tekintélye. Tisztelem mindenkinek 
a vallási meggyőződését és ezek a szempontok 
fognak vezetni uj hivatalomban is. 

A polgánmester szavait a papküldöttség tag-
jai élicnzés^el vették tudomásul. 

Revixiőeiienes 
interpelláció 

a román kamarában 
(Budapesti tudósítónk telcfonjelenlése.) Bu. 

karcstből jelentik: A román kamarában Se i-
sanu interpellált a revíziós mozgalom iigvé-
ben. A külügyminiszterhez azt a kérdési intéz-
te, mit szándékozik tenni a trianoni szerződés 
revíziójának kérdésében kifejtett propaganda 
ellen. A belügyminisztertől Seisanu intézke-
dést követelt a kisebbségi lapok revíziós irása'̂  
ellen. 

BELVAUOSÍ HOT! 
Utolsó nap Utolsó nap. 

Szenzációs kettős műsor r e p r i z b . e n ! 

Láthatatlan ellenfél 
Izgalmas és fantasztikus filmregény. 

Főszereplő HARRY Pl EL. 

Csók attasé 
Énekes és zenés bohózat. 

EGGERTH MÁRTHA. MAX IIANSEN és 
LEO SLEZÁK főszereplésével 

Előadáson kezdete 5 és 9 órakor 

Tettleges affér 
a tanácsnokválasztás után 

Báró dr. Tunkl Tamás főispáni titkár inzultálta 
dr. Lázár Ferenc járásbirót 


