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Díszes külsőségek között 
tartották meg a tisztújító közgyűlést 
A régi fanács minden tagját megválasztották — Az uj helyeíies polgármester: 

Pálfy József 

Meglepetés az árvaszéki elnöki állás betöltésénél — Tu-
multuózus jelenetek a délutáni ülésen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idő gyönyörű volt. A decemberi napsugarak 
vidáman játszadoztak a városháza tornyának 
árbocára felhúzott szegedi lobogó tarka sziuei-
vel. A városháza homlokzatáról is zászlók 
lengedeztek, a város és az ország szinei. A 
kapu előtt két díszruhás lovasrendőr között 
izgatottan várakozó és agitáló korleshad, a 
bejáratnál a nagvbolos várnagy, a lépcsőkön 
biborszőnyeg és a nagy kaputól egészen a 
közgyűlési terem bejáratáig gyönyörű virágok. 
'A közgyűlési terem bejáratánál aranysisakos 
rendőrtiszt és díszruhás rendőrök. A közgyű-
lési terem is ünnepi díszben. A díszpáholyon 
az ország címere, nemzetiszínű drapéria és 
zöld girland, amely körülfut a karzatok alatt, 
koszorút von két oldalon a város cimere köré. 
Az elnöki emelvény mögött a tollas csákóju 
huszárok, az ajtó két oldalán hatalmas babér-
cserjék. 

Szemben az elnöki emelvénnyel külön szé-
kek, két magasabb támlájú a középen, a kul-
tuszminiszter és a megyéspüspök számára 
fentartva, mellette pedig egyszerűbb bőrpárnás 
székek az örökös tagok számára. A padokat 
a szavazólapok ezrei borították el. 

A városatyák és az érdeklődők, meg az 
(Érdekeltek özönlése már 10 óra előtt megkez-
dődött. A kortesek sürü sorfalat állottak a 
közgyűlési teremhez vezető ut két oldalán 
¡és valósággal kézről-kézre adták az érkező 
városatyákat. A közgyűlési terem pillanatok 
alatt megtelt. A karzatok szinte roskadoztak. 
A középső díszpáholyban a hölgyelőkelősé-
gek foglaltak helyet, középen dr. Aigner 
Károly főispánná és dr. Somogyi Szilveszter 
polgármeslerné. Hölgyek töltötték meg a jobb-
oldali karzatot is, az érdekelt jelöltek hozzá-
tartozói, tisztviselőnők. A baloldali karzat a 
férfiaké volt. 

A városatyák izgatottan tárgyalták az eshe-
tőségeket, csoportok alakultak, pártok kép-
ződtek, röpködtek a kezekben a szavazólapok. 
Megtelt a közgyűlési teremmel szomszédos 
tanácsterem és bizottsági terem is. A tanács-
teremben Bokor Pál nyugalmazott polgármes-
terhelyettest vette körül vastag gyürü. Az 
öreg ur nyugalombavonulása óta nagyon rit-
kán mutatkozik a városházán. 

dig készen van, csak az ebéd kész legyen. S 
addig is, mig elkészül, megevett elül járóba két 
kukoricakenyeret. Az olaszok pedig átalakultak 
ellenőrző-bizottsággá, ketten kimentek a konyhá-
ba. vigyázni, hogy elkészitjk-e az egész ökröt, 
a többiek meg odaültek a kuktát lesni, hogy hová 
teszi ezt a tenger hust. 

Hát azt nézhették egész estig, ahogy Péter a 
gallérja mögé eresztgette az ebédet. Remekelt a 
főszakács, csinált vagy harminc fogást az ökör-
ből. Sütötte pecsenyének, főzte becsináltnak, készí-
tette borsos lével, tárkonnyal, tejfölös mártással, 
gyömbérrel, kavarta káposztával, keverte minc^n-
féle füszerszámmat. Péter pedig ette lélekzet nél-
kül, az egyik szája végén tömte befelé a hust, a 
másikon szórta kifelé a csontot s mire az utolsó 
mócsingot is leküldte a horpaszába, alig látszott 
ki a csonthegyek közül. Akkor aztán azt mondta 
nagy alázatosan: 

— Tán hozhatnák is már azt az ökröt, mert ez 
a sok mindenféle elüljáró pósz-pász majd eltalálja 
venni az étvágyamat! 

Az olaszok ugy eltátották a szájukat, hogy majd 
kiesett rajta a fejük és siettek haza kinyittatni a 
város kapuit a magyarok előtt. Mert olyan embe-
rekkel nem lehet harcolni, akik egy ültő helyük-
ben megesznek egy ökröt, hogy észre se veszik. 

...Mink pedig örüljünk neld, hogy ennyire el-
korcsosodtunk és már három tál töltött káposztá-
ba belehalunk. Hiszen, ha a régi jó étvágyunk 
megmaradt volna, már rég megettük volna egy-
mást- is. 

Ugyan, ami azt illeti elég derekas munkát vég-
iünk mi igy is. 

E Z a valódi 2 2 0 é v óta közkedvetl 

FARINA 6E6ENÜRER 

— Képzeljétek — mondotta a körülötte ál-
lóknak —, most is alig jutottam be ide. Tud-
tam, hogy csak jeggyel lehet helyet kapni, 
hát kértem jegyet Tóth főjegyzőtől. Azt mond-
ta, hogy nem adhat, mert elfogyott. Már majd-
nem visszafordultam, amikor odasúgta, hogy 
»Pali bácsi jegy nélkül is szívesen látott ven-
dég«. így mégis csak bejuthattam. 

A közgyűlési terem órája lassan csöppent-
gette a perceket. Már 

fiz 6ra is eimuif hat perccel, 

amikor felhangzott az első hivatalos h'ang, ® 
Ferenczy Mátyás terembiztos ur erélyes bari- s 
tonja: 

— Akik nem tagjai a törvényhatósági bizott > 
ságnak, azok távozzanak el a teremből! — 
kiáltotta erélyesen, de nem sok eredménnyel, 
mert mindenki a helyén maradt. 

Tiz óra 14 perckor megjelent a bizottsági 
terem ajtajában két díszruhás városi hajdú, 
akik mögött föltűnt 

Klebelsberci Kunó kultuszminisz-
ter és dr. Glafffelder Gyula me-

gyéspüspök 

alakja. A közgyűlés tagjai lelkesen megélje-
nezték az érkezőket, akik elfoglalták a szá-
mukra kijelölt hatalmas támlásszékeket. Utá-
nuk vonultak be a közgyűlési terembe 

az örökös tagok, 

'Várhelyi József prelátus, Back Bernát, dr. 
Kósző István, Kiss Ferenc, gróf Teleki Pál, 
dr. Menyhárt Gáspár. Az örökös tagok közül 
hárman nem jelentek meg, Berezeg Ferenc, 
Löw Immánuel és dr. Kelemen Béla. Az ő 
helyük üresen maradt. 

Az örökös tagok után vonult be a közgyű-
lési terembe 

dr. Aigner Károly főispánnal az 
élen a város polgármestere és 

tanácsa. 
Mindenki fekete zakóban, vagy zsakettben. 
Általában a fekete szin dominált a közgyű-
lési terem padsorai között. A tanács elfog-
lalta az emelvényt, a következő percben meg-
szólalt a főispán kezében az elnöki csengő. 

Istennek nevében és a törvények rendel-
kezései alapján megnyitom 

az utolsó flszfiszéket tartó ünne-
pélyes fiszfujitó közgyűlést 

— mondotta emelt hangon a főispán —, üd-
vözlöm az egyhangú választással mandátumot 
nyert gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisz-
ter ur őnagv-m éltóságát (hosszantartó él-
jenzés), a virilis választáson nagy szótöbbséget 
nyert dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök ur 
őméltóságát (Éljenzés.), örökös tagjainkat, köz-
tük különösen meleg szeretettel üdvözlöm gróf 
Teleki Pál ur őnagyméltóságát (Halkabb él' 
jenzés). Sajnálattal jelentem bc, hogy Berezeg 
Ferenc kimentette magát, nem jöhetett el, 
mert édesanyja megbetegedett. Bejelentem, 
hogy Petrik Antal törvényhatósági bizottsági 
tag lemondott a XI I . kerületben nyert man-
dátumáról, helyébe az első póttagot, Balogh 
Pétert hivta be a polgármester, bejelcnlem 
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Kapható d r o g é r i á n , i l l a tszer 
tárakban és gyógyszertárakban* 
Ha rendes beszerzési helyén nem 
kapna, forduljon közvetlenül a vezér-
képviselethez: NFRUÖü KÍNDOR naiv-

dronériája RwtapesUV., KossuMalos u. 19. 

továbbá, hogy Körmendig Mátyás lemondott 
a X. kerületi mandátumáról, helyébe ifj. Török 
Ferencet hivta be a polgármester. 

— Mogt pedig felkérem a város tisztikarát, 

hogy 

fiszfffikef lefenni, magukat pe-
dig választás alá bocsáftani mél-

tóztassanak. 

A főispán felszólítására a polgármester 
emelkedett föl helyéről és nagy éljenzés köz-
ben jelentette be a maga és a város tisztikara 
nevében lemondását. 

— Ennek jeléfll átadom a főispán 
urnák a hafalom szimbólumát, 
a városháza kulcsait és a város 

pecsétjét. 
A' polgármester ezzel át is nyújtotta a a 

aranyszalaggal összekötött három hatalmas 
kulcsot és a város fémből készült régi kör-
pecsétjét a főispánnak. A közgyűlés tagjai 
közben állandóan éljenezték és tapsolták a 
polgármestert, aki a kulcsok átadása után 
elindult a tanácsterem felé és követték őt a 
lemondott tisztikar tagjai. 

Amikor a tisztikar kivonult a közgyűlési te-
remből, a főispán tiszteletbeli főjegyzővé ne-
vezte ki dr. Curry Richárd táblabirál és tisz-
teletbeli főügyésszé dr. Gróf Árpád ügyvédet. 
A két tb. főtisztviselőt felkérte, hogy a tiszt-
újító közgyűlésen töltsék be helyettesként 
tisztjüket. Curry Richárd azonnal elfoglalta 
a főispán baloldalán a főjegyző helyét, Gróf 
Árpád pedig a tiszti főügyész helyére ült le. 

— A tisztújító közgyűlés tárgysorozatának 
első pontja — jelentette ezután a főispán — 

a polgármesteri állás betöltése. 
— Éljen dr. Somogyi Szilveszteri — zen-

dült föl a kiáltás a közgyűlési teremben. A 
városatyák felugráltak helyeikről és ugy él-
jenezték a polgármestert. A főispán csak per-
cek múlva folytathalta: 

— Miután erre az állásra csak egy pályá-
zat érkezett be, dr. Somogyi Szilvesztert a 
kandidáló bizottság egyhangú lelkesedéssel je-
löl te . . . 

Erre ismét viharosan ünnepelte a közgyűlés 

a polgármestert, úgyhogy a főispán csak ké-
sőbb folytathatta: 

— . . . d r . Somogyi Szilvesztert egyhangú 
felkiáltással megválasztott polgármesternek 
jelentem ki és felkérem dr. Kúszó István, 
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