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Szerdán délelőtt 11 órakor 
ejti meg a tanácsnok jelölést 
a kandidáló bizottság 
A főispán kinevezte a jelölőbizottság tagjait 

(A Délmagyarország munkatársától.). A' 
szerdai tanácsnokválasztás előkészületei már 
minden vonalon befejeződtek. A kortesek be-
fejezték a munkájukat, legfeljebb az utolsó 
megtérítési kísérletek vannak még hátra, ame-
lyek azonban már nem sokat jelentenek az 
eredmény szempontjából. A városatyák való-
színűleg kész elhatározással jelennek meg a 
szerdai közgyűlésen és leszavaznak majd a 
maguk jelöltjére, titkosan, összehajtogatott 
szavazó lappal, ugy, ahogyan azt a törvény 
előírja. 

,Most már minden azon múlik, hogyan oldja 
meg a jelölés kérdését a kandidáló bizottság. 
A bizottságot dr. vitéz I m e c s György főis-
pán, értesülésünk szerint, szerdán délelőtt ti-
zenegy órára hívta össze. Hivatalból tagja en-
nek a bizottságnak dr. S z é l i Gyula, az ügy-
védi kamara elnöke, dr. P a p Róbert, az ügy-
védi kamara alelnöke és dr. T u r ó c z y Mi-
hály ny. főügyész. A bizottság másik hárotn 
tagját a törvény értelmében a főispán jelöli 
ki. A főispán már élt is ezzel a jogával, dr. 
B e r e c z János egyetemi tanárt, dr. vitéz 
S h v o y Kálmán országgyűlési képviselőt és 
dr. V i n k l e r Elemér ügyvédet hivta meg a 
bizottság ülésére. Ez a haltagu bizottság vizs-
gálja át a benyújtott hat pályázatot és dönti 
el, hogy a pályázók közül kikből lesznek je-

löltek és igy kikre adhatnak le a törvényha-
tósági bizottság tagjai érvényes szavazatot. A 
kandidáló bizottság szótöbbséggel hozza meg 
minden egyes esetben a határozatát. Szava-
zategyenlőség esetén a főispánnak, mint el-
nöknek, döntő szavazata van. 

A bizottság összetétele igen szerencsésnek 
látszik, a tagok egyéniségéből teljes joggal le-
bet arra következtetni, hogy a jelölésnél egy-
oldalú szempontok nem érvényesülhetnek, 
hogy a bizottság a jelölés megejtésc alkalmá-
val kizárólag a város érdekeit fogja mérlegel-
ni, hiszen igen fontos pozíciónak, egy tanács-
noki állásnak a betöltőéről van szó. Az pe-
dig, aki a választás során elnyeri most ezt a 
tisztséget, élete végéig, illetve nyugdi jbavonu-
lásáig tanácsnoka marad a városnak, föltéve, 
hogy időközben magasabb pozícióba nem ke-
rül. 

A főispán, aki néhány nappal ezelőtt köny-
nyebb influenzában megbetegedett, már any-
nyira jól érzi magát, hogy szerdán fölmehet 
a hivatalába cs igy a jelölő bizottság is a fő-
ispán szobájában tartja meg ülését. A je-
lölőbizottság határozatát azonban a főispán 
csak a közgyűlésen hozza nyilvánosságra, 
amikor majd sor kerül a tanácsnokválasztásra 
és igy a városatyák csak akkor tudhatják 
meg, hogy kire lehet szavazni. 

ElianácsoliáH a nyilasokai 
a dorozsmai Ne p-ből 
« 

Eles összecsapás a nyilasok és Sztriha Kál-
mán esperes-plébános közöli a Nep viharos 

választmányi ülésén 

(A Délma\gVarorszáa munkatársától.) Va-
sárnap tartotta esküvőjét Dorozsmán Gyuriss 
Kálmán másodbiró leánya. A lakodalomra 
hi\atalos volt Szeder János, a kerület ország-
gyűlési képviselője ie. Az alkalmat felhasz-
nálva. a dorozsmai Nep választmánya rög-
tönzött ülést hivott össze. Eszes Imre elnö-
költ az ülésen és alighogy megnyitotta a vá-
lasztmányi ülést, valaki megszólalt a jelen-
levők közül: 

— Vannak itt nyilasok is . . . 
A közbeszólásra felállt Czappe Pcter nyu-

galmazott dorozsmai főjegyző: 
— Én is nyilas vagyok, mert a képviselő 

ur is nyilas. — mondta ingerülten Szeder 
Jáos képviselőre mulatva. Lovasberénfyben tá-
mogatta egy nyilas képviselő megválasztását. 

Szeder Jáuos erre kijelentette, hogy Dará-
nyi miniszterelnök engedélyével utazott Lo-
vasberénybe Hubp-v Kálmán támogatására, 
akihez személyes, régi barátság fűzi. A Hubay 
érdekében kiadott plakátra azonban tudta és 

Ba lvároa i Noal Ma és holnap 

Pillanatnyi pénzzavar 
Mulatságos magyar film. 

K o r z 6 Mozi Szerdától péntekig 
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VESZPRÉM AZ EZERÉVES VAROS 
ÉS KÖRNYÉKE 

pyftnyörll lerméezefcl felvételek hazénk legszebb vidékéréi 

akarata nélkül került a neve. Nem csinál tit-
kot abból, folytatta, hogy a Nep 
jobboldali árnyalatához tartozik, de kijelenti, 
hogy nem nyilas és elitéli a nyilasok mozgal-
mát, akik forradalmi uton akarják megvaló-
sítani programjukat, amely a mai, nehéz idők-
ben veszélybe sodorná az országot. Az erők 
szétforgácsolódása helyett összefogásra van 
szükség, különben is a nyilasoknál any-
nyi a párt, ahány vezérük yan. Helyesli Dará-
nyi miniszterelnök gazdasági és szociális 
programját, a zsidótörvényt mostani kivite-
lénél azonban ő sem tart többet kivihetőnek 
és tanácsosnak. Magára nézve tisztességtelen 
dolognak tartaná, hogy egyidőben az egysé-
ges pártnak és ugyanakkor a nyilaspártnak is 
tagja legyen. 

Ezután Sztriha Kálmán esperes-plébános 
szólalt fel nagy érdeklődés közijén. Kijelen-
tette, hogy szükségesnek tartja a helyzet 
tisztázását, mert t-annak a Nep választmá-
nyában olyanok is, akik a nyilas pártnak is 
tagjai. Kérdezi, hogy a két párttagság össze-
egyeztethető-e. 

Czappe Péter ny. főjegyző erre azt vála-
szolta, hogy Sztriha esperes szavainak levon-
ja a konzekvenciáit magára n<zve, egyúttal 
kijelenti, hogy az esperes azért nem szereti a 
nyilasokat, mert a nyilas párt programja 

szerint a papságnak politizálni nem szabad. 

Sztriha Kálmán esperes nyomban válaszolt, 
a nagy visszatetszést keltő megjegyzésre. 

— A magyar papság — mondotta — min-
dig, politizált cs politizálni is fog, mert. köz-

életi dolgokkal foglalkozni a magyar papnak 
is kell, akár katolikus, akár református. Erro 
a magyar papságnak történelmi joga van. A 
magyar papság ott vérzett a nemzet legjobb-
jaival a Muhi pusztán és a mohácsi csataté-
ren és fel tud mutatni kimagasló történelmi 
alakokat. Maga a hercegprímás is a kormány-
zó után az ország legelső közjogi méltóságát 
viseli, mint az ország első zászlós ura. Kü-
lönben is nem tudja megérteni, miért ne le-
hetne a magyar papságban annyi politikai 
érettség és közéleti rátermettség, mint akár-
kiben. 

Sztriha esperes szavai élénk helyesléssel ta-
lálkoztak, amire Czappe Péter bejelentette, 
hogy az esetnek levonja a konzekvenciáit éa 
kilép a pártból. A választmány helyeslőleg 
vette tudomásul a kilépést, mire Czappe el-
hagyta a termet. 

A vihar ezután elült, sőt a nyilas Nep vá-
lasztmányi tagok gomblyukából is észrevét-
lenül sorra lekerültek a nyilas jelvények. 

Az ülég további folyamán Kiss Ferenc, a 
Nep alelnöke, arra kérte Szeder képviselőt, 
nézzen utána, hogv a Futura egykézhen tartja 
a gabonakereskedelmet és nem engedi a tisz-

tességes gabonakereskedelmet. 

Súlyos itélet 
a vasgárdisták perében 
Bukarest, május 3. A fegyverrejtegetés cí-

mén letartóztatott vasgárdi6ták pöreit aa 
egész ország területén gyors ütemben tárgyal-
ják a hadbiróságok. Tegnap negyvenhét vas-
gárdistát ítéltek el egytől hat hónapig terjedő 
börtönre. Ciancut, a Vasgárda kolozsvári ve-
zérét, aki annakidején agyonlőtt egy _ ismert 
fanagykereskedőt, egy évre internálták külön 
miniszteri engedéllyel. 

—oOo— 

Preszlv Elemér 
lemondott a pestmegyei 

fttispánsáqról 
Budapest. május 3. Preszly Elemér pest-

vármegyei főispán lemondását a kormány el-
fogadta ég hir szerint Pest vármegyo uj fő-
ispánja Fáy István lesz. 

Az aliispánválasztás után, amikor Endre 
Lászlóval szemben a kormánypárti alispán-
jelölt kisebbségben maradt, Preszly Elemér 
többizben sürgette Széli belügyminiszternél, 
hogy szüntesse meg ezt a tarthatatlan hely-
zetet. 

Hónapokig halogatták a főispánkérdés meg. 
oldását, mig most, döntött, a kormány. 
Preszly Elemér újból és újból felajánlott le-
mondását a kormány elfogadta ég ki js sze-
melt Pestmegye élére uj főispánt Fán/ István 
személyében. 

PflRISI 
i x i a i p , a « K o m « «• kim ucca ; 

Csecsemő c kkek 
Üvegrehuzható gumi lulizó 
Gumi gallalit csalóka 
Csecsemő kötött sapka 
Csecsemő harisnya fehér, l-es 
Fodros gumi nadrág, l-es 
Kötött csecsemő kabát 
Pólyakötő, 1 méter 
Gumi pelenka 
Csecsemő harisnya maccó, 0-ás 
Csecsemő ing 
Kötött kabát sapkával 
Csecsemő biztonsági öv bőrből, vagy 

köperböl 
Berliner csecsemő sapka 

Kötött csecsemő mackó nadrág 
Gumírozott vászon pelenka 
Gumi vászon pelenka 
Gyermekkocsi kosár 
Hímzett nanszu csecsemő ing 
Kötött játszó ruhácska 
Műselyem eseesemő ing 
Kötött leányka ruha 
Flanell gyermekkocsi takaró 
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