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Nagy tempóban folynak 
az előkészületek 

a törvényhatósági választásokra 
Egyre nagyobb tömegek csatlakoznak a szöveikezell 

városi balpárí mögé 

Nyilvánosságra kerültek az első jelölések 

(A Délmagyarország munkatársától.) Gyors 
tempóban közelednek a törvényhatósági válasz-
tások napjai. Már csak alig egy hónap választ 
el az általános választások napjától. Bárányi Ti-
bor főispán szerdán délután 5 órára összehívta 
a választások napját kijelölő rendkívüli köz-
gyűlést; 

a virilis választás megtartására novem-
ber 22-ít, az általános választás idő-
pontjául pedig december 9-ikét java-

solják a közgyűlésnek. 

Ezen a napon fogják megtartani az érdekkép-
viseleti választásokat is. 

Az ajánlási iveket 

november 37-én reggel 8 órától kezdve lehet 
átvenni a főjegyzői hivatalban, egy iv ára egy 
pengő. Az ivek hitelesítése után megkezdődhet-
nek az ivek aláíratása. Az öt év előtti választások 
helyiségeiben történik az aláíratás. Mindegyik vá-
lasztási helyiségben lesz egy-egy hatásági kép-
viselő, akinek jelenlétében kell az ajánlóknak 
az iveket aLáirniok. Az aláirt iveket december 
i-én kell átadniok a pártoknak a választási el-
nöknek. Az ajánlások megszerzésére tebát a no-
vember 27-től december i-ig terjedő 5 nap 
áll a pártok rendelkezésére. 

Közelebb esik 

a virilis választások 

napja. A szabadelvű párt — amely 24 jelöl-
tet állit — hétfőn elkészítette listáját és azt kö-
zölte a választásokat intéző bizottsággal. 

A szabadelvű párt az első kúriában: Adler Re-
zsőt, Csányi Mátyást, Faragó Lajost, dr. Grii-
ner Istvánt, dr. Kertész Bélát, Pick Jenőt, dr. 
Singer Istvánt, Tóth Jenőt, Varga Mihályt és 
Wolf Miksát, póttagokul: Varga Dazsőt, Wel-
lisz Gézát, Markovics Szilárdot és Déri Sándort; 

a második kúriában: dr .Bicdl Samut, dr. 
Eisner Manót, Grosz Marcellt, dr. Landesberg 
Jenőt, dr. Pártos Ernőt, dr. Schultz Mihályt, dr. 
Vadász Jánost és Wolf Endrét, póttagokul: Bar-
tos Lipótot, Nagy Albertet és Szabó Ármint; 

a harmadik kúriában: Gál Miksát, Kolozs La-
jost, May Gyulát, Reitzer Miklóst, Sebestyén Jó-
zsefet és dr. Székely Ferencet, póttagokul: Fi-
scher Jenőt és Lendvay Sándort jelölte. 

Az általános választásokra a pártok 
listái 

még nem teljesek. Az eddigiek szerint 
az /. kerületben az egységes párt részéről dr. 

Berecz János, Reich Miklós, a szabadelvű párt 
részéről dr. Bodnár Géza és Rózsa Béla; 

a II. kerületben az egységes pártból: Ugi 
Géza és vitéz Kiss Gyula indul. Külön listával 
indul ebben a kerületben dr. Kelemen László. 
A balpárt listája még nem került nyilvánosságra. 

A III. kerületben az egységes jelöltek: Hoffer 
Jenő, Kecskés István, Tápai Dezső és Szögi. 

A IV. kerület egységes jelöltjei: Reiner Fe-
renc és dr. Bakonyi Imre. 

Az V. kerületben csak a liberális párt állí-
tott jelölteket Pásztor József, Rácz Antal és 
Kertész József személyében. A negyedik hely 
még betöltetlen. 

A VI. kerületben indul a balpárt részéről Dé-
nes Ijeó és Vörös József, az egységes párt ré-
széről Kozma Ferenc és dr. Falcione Kálmán. 

A VII. kerületből egyetlen lista sem ismeretes 
eddig. 

A VIII. kerület városi balnárfci jelöltjei a kö-

vetkezők: Pásztor József, Iritz Béla, Lájer De-
zső, a 4-ik hely betöltetlen. Az egységespárti lis-
tán szerepel vitéz Csányi János, Schmidt József, 
Hegedűs Ferenc és Bokor Pál. 

A IX. kerületben az egységes párt jelöltjei: 
Csobanov Dániel, a másik jelölt neve ismeret-
len, a balpárt jelöltjei: dr. Valentiny Ágoston 
és Dáni János. 

A X. kerület egységespárti listáján első Kör-
mendy Mátyás, aztán: Juhász József, ifj. Gár-
gyán Imre, Grassely Károly. A balpárt listája 
még nem készült el. 

A XI. kerület egységespárti jelöltjei: Kiss Bá-
lint és Ernyei István. A balpárti lista még nem 
került nyilvánosságra. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt temették el óriási részvét mellett dr. 
Aigner Károlyt, a város tragikus hirtelenséggel 
meghalt volt főispánját, akinek ravatalát valósá-
gos koszorú- és virágerdővel borította el a sze-
gedi közönség kegyelete. 

A fogadalmi templomban reggel kilenc óra-
kor kezdődött a rekviem. A nehéz bronzkopor-
sót a kora reggeli órákban átszállították már a 
Rudolf-téri gyászházból a fogadalmi templom-
ba és a főhajóban, a kupola alatt állították fel 
a ravatalát. A gyászszertartást fényes papi segéd-
lettel dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök vé-
gezte, a kórusban a templomi énekkar működött 
közre Csornák Elemér karnagy vezényletével. A 
gyászistentiszteleten megjelent Bárányi Tibor fő-
ispán, dr. Pálfy József polgármester vezetésé-
vel a város tisztikara, dr. Kiss Albert rektor 
vezetésével az egyetem tanácsa, Pintér Ferenc 
ezredes vezetésével nagy tiszti küldöttség. Ott 
volt dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, dr. 
Láng-Miticzky Ernő táblaelnök, dr. Paraszkay 
Gyula a törvényszék, dr. Lukács Ignác a járás-
bíróság elnöke, dr. Zombory Jenő főügyész, 
testületlieg a törvényhatósági bizottság és a köz-
jegyzői kamara tagjai, az egyetem ifjúsági szer-
vezetei, valamint a város társadalmából rendkívül 
sokan. A mély gyászba borult család tagjai a 
ravatal mellett helyezkedtek el és zokogva hall-
gatták végig a megyéspüspök gyászbeszédét, amely 
az elhunyt főispán emberi kiválóságait méltatta. 
Megemlékezett arról, hogy dr. Aigner Károlynak 
milyen nagy szerepe volt a fogadalmi templom 
felépítése, a Kolozsvárról száműzött egyetem ide-
helyezése körül és az elhunyt főispán milyen 
nagy szolgálatokat tett egyházának. 

Belvárosi Mozi Kedden és szerdán 

Búzavirág 
Aga i Irén, Páger Antal, R é H a t i e g j f i Kát-
mán 5, 7. 9 
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Kedd, szerda, psütörtök 

Csókkal kezdődik 
•Norma Scherer brilliáns filmje és 

A sivatag fiai 
6 felv vígjáték. Stan és Pan főszereplésével. 

Előadások 5 órától folytatólag. 
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A' XII- kerületben Körmendy Mátyás, Schvann 
János, Szeitz Ferenc és Peták az egységespárti 
jelölt, a bal párti lista még nem készült el. 

A XIII. kerület egységespárti jelöltjei: Schvann 
János és Takács Béla. 

A XIV. kerületben Petrik Antal és Takács Béla, 

a XV. kerületben dr. Tóth Imre, dr. Hu-
nyadi-Vass Gergely, Kovács és Varga, 

a XVI. kerületben Kispéter Lőrinc és begavári 
Back Károly, 

a XVII. kerületben Szabó Imre, Petrik Antal, 
Gresz Károly és Fáludi Jenő az egységes pár1 
jelöltjei. A tanyai kerületekben még nincsenek 
kész a listák. 

A szövetkezett városi balpárt 

köré egyre nagyobb tömegek tömörülnek. A tel-
jes balpárti listák njilvánosságrahozatala nagv 
meglepetést fog kelteni. 

Az érdekképviseleti választások 

iránt is nagy érdeklődés nyilvánul meg. A libe-
rális párt a kamara részéről a kereskedöjelöltök-
nél bástyái Iloltzer Tivadar, Fenyő Mátyás, aj 
iparos jelölteknél Kertész József mellett foglalt 
állást, az ügyvédi kamaránál dr. Vajta Jenő a 
párt jelöltje. 

A gyászistenlisztelet után a beszentelt kopor-
sót kivitték a templom oszlopcsarnokába, ahol 
a város közönsége és hatósága nevében dr. Pálfy 
József polgármester a következő megindító be-
széddel búcsúzott el Szeged nagy halottjától: 

— A város hü polgárainak sorából, mint villám, 
sújtotta életerős fiatal tölgy, ismét kidűlt egy . . . 
a legsudarabb, a legértékesebbek közül való. 
mély megilletődéssel még fel sem ocsúdva a fáj-
dalmas megdöbbenéstől, szinte káLiiltan álljuk 
körül a koporsót, amely Aigner Károly daliás 
alakját, mindig derűs, kedves arcát elölünk örök-
re elfödi. A .Mindenható akaratában való keresz-
tényi megnyugvással, de szivünkbe markoló fáj-
dalommal csak fokozatosan eszmélünk a veszte-
ség nagyságának tudatára, hogy közéletünk kitű-
nősége, minden hazwfias társadalmi és közéleti 
megmozdulás agilis résztvevője... Aigner Ká-
roly nincs többé. Fiatalabb éveiben, mint egysze-
rű polgár, később a maga erejével és tehetségével 
felküzdve magát, mint vezér példaadó hűséggel 
szolgálta szülővárosának minden jó ügyét. Előzé-
kenység, önzetlenség, jószívűség ,meleg emberba-
ráti érzés, lovagias gondolkodás, megfontolt böl-
csesség és határtalan városszeretet irányították 
minden cselekedetét és boldog volt, ha szülővá-
rosának, embertársainak bármiben hasznára le-
hetett. Eredményekben gazdag közéleti pályájá-
nak maradandó emlékei késő utódoknak hirdetik a 
városát szerető, városáért áldozatosan dolgozó, 
tiszta és nemes szándékoktól vezérelt közéleti 
férfi munkájának eredményeit. Közjogi méltósá-
gában, a hatalom birtokában módja lett volna 
személyét és cselekedeteit a közélet fórumán csil-
logtatni, de nem vágyott hívságos babérokra 
nem szerette, nem kereste az ünnepeltetésl, nem 
törekedett ujabb érvényesülési lehetőségek után 
elégedett volt saját lelkiismeretének minden külső 
bírálatnál szigorúbb önitéletével és ősi patrícius 
családjának tradícióiban nevelkedve a legboldo-
gabb volt családi és baráti körének meleg otlho-
niasságában, bölcs és derűs életfilozófiájának vé-
delmében. Aigner Károly, Klclielsberír Knno sról 
és Somogyi Szilveszter városépítő munkájának 
legaktívabb részese volt és a Fogadalmi templom 
és egyetem, valamint főispansngának korszakára 
eső egyéb nagy alkotások épugy fűződnek az fl 
nevéhez és cselekvő készségéhez, mint a többi vá-
rosépítő nevéhez. Mint a város főispánja 12 éven 
át legnehezebb időkben a háború és forradalmak 
által felidézett feszült lelki atmoszférában tapin-
tatosan, bölcsen irányította a város kormányzatát 
és mindenkor a legjobban választotta meg a mó-
dot és eszközöket, melyekkel a város érdekeit a 
közigazgatás ügyintézését, a felékezeli és társa-
dalmi béke biztosítását szolgálni lehetett Emel-
lett a tisztviselőknek megértő, jóságos barátja, 
pártfogója, a város ügyeinek tettre kési 

Szeged nagy részvéttel temette el 
dr. Aigner Károlyi 


