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V á r h e l y i J é i s e f 

Igen nehéz róla sablonos portrét irni, mert a 

Szavak, a jelzők, akármilyen színesek és akármi-

lyen válogatottak, elszürkülnek az 6 nemes egy-

szerűsége mellett. Talán csak két meghatározás 

van, amely egyszerűségével nem sérti, az egyik az, 

hogy Várhelyi prelátus 

»Krisztus igazi papja«, a 

másik, hogy Várhelyi Jó-

zsef »jó ember«. Mind-

kettő rája illik, de még 

együít sem alkalmas arra, 

hogy tökéletesen jelle-

mezze. Tökéletesen talán 

csak egy-egy cselekedete, 

egy-egy elgondolása jel-

lemezheti. 

Például ez a legújabb 

dolog, a felsőházi tagság 

ügye is. 

Már az első alkalommal bebizonyította, hogy 

saját érdekeit mindig másod- és harmadrendűeknek 

tekinti. A gondolat, hogy ő képviselje Szegedet az 

országgyűlés felsőházában, nem uj keletű. Amikor 

megalakult a felsőház, rögtön rája gondoltak na-

gyon sokan és őt szerették volna felkűldeni Szeged 

törvényhatóságának képviseletében. 

Akkor is elhárította magától ezt a tisztséget, mert 

voltak, akik azt bizonygatták előtte, hogy Kőszó 

István megválasztásában rejlik a város érdeke. Kó-

szót így meg is választották, azonban lemondott 

mandátumáról és a felsőházba a póttagként meg-

választott Back Bernát került. 

Most azért másképen állt a helyzet. Kószó István 

személye teljesen kikapcsolódott Szinte az egész 

város örömmel fogadta a gyorsan terjedő hírt, 

hogy Várhelyi József lesz az uj felsőházi tag. 

És tagadhatatlan, hogy a közgyűlés egyhangúlag 

megválasztja, ha nem írja meg azt a remek 

lemondólevelét, amelyet a kisgyűlés ülésén olvas-

tatott fel a főispán. Ez a levél: Várhelyi József, 

a mindig félreálló, mindig háttérbe vonuló, mindig 

önfeláldozó főpap, akit minden dekórum, minden 

tisztség megilletne. Várhelyi József azonban el-

hárítja magától polgártársai mindenkire megtisz-

telő bizalmát és megállapítja, hogy a város ér-

dekeit jobban tudja a nálánál fiatalabb, agilisabb, 

különösen közgazdaságilag tájékozottabb ember 

képviselni, aki eddig is megállta a helyét és be-

csületei hozott Szegedre. Megállapítja Várhelyi Jó-

zsef azt is, hogy ő már lassan múló betegsége 

miatt sem felelhetne meg ennek a feladatot je-

lentő tisztségnek ugy, mint Back Bernát. 

Ha ezeket más, idegen állapítaná meg, akkor a 

város egész közönsége tiltakozna ellene, mert a 

szeretet, a tisztelet, a becsülés diktálná ezt a 

tiltakozást. De a fehérhajú főpap mondja, így el 

kell fogadni, mert abból, amit ő morid, tesz, vagy 

gondol, az emberi nagyság, a tisztaszivüség cso-

dálatos muzsikája csendül ki. 

Lázár MMm vezet Tokajban 
Tokaj, január 14. A tokaji választókerület-

ben kedden délelőtt nyújtották be a képviselő-
jelöltek ajánlási iveit. A Fenyő-párt 2790, a 
Lázár-párt 3590 aláírást adott be, de megfelelő 
pótaláirások még nagyszámmal állnak ren-
delkezésre. 

A képvlselőíesíilleí ülésén 
felellek a Mrőt 

Eszékről jelentik: A szlavóniai Slakovci köz-
ségben a képviselőtestület ülésen Stilinovics 
•losip jegyző a vele régebben ellenséges vi-
szonyban álló Jaksics Lukács birót egy meg-
jegyzésért ököllel arculcsapta, mire a bíró két-
szer visszaütött. Stilinovics erre revolvert rán-
lott és háromszor a biróra lőtt. A golyók a 
biró mellébe fúródtak. Haldokolva szállítot-
ták a kórházba. 

kapható a 
9 

etesas ucca 2: 
szám alatti 

il Company 
kirendeltsége Csekonics ucca 6. szám, ™ Telefon 14—79. 

„Utóvégre a városnak vannak 
érdemleges Oĝ ei is. . 

Somogyi polgármester a fanuári közgyűlésről 

(A Délmagyarország munkatár ~át 61.) Az 
uj közigazgatási rendszer életbe léptetése előtt 
gyakran megtörtént, hogy a kéthónapos nyári 
vakáció alatt egyetlen egyszer sem ült össze 
rendkívüli ülésre a közgyűlés. A szünet utáni 
ülések ilyen esetekben igen hosszura elnyúl-
lak, mert a vakáció alatt, függetlenül az 
uborkaszezontól, annyi elintézésre váró köz-
gyűlési ügy gyűlt össze, hogy azzal csak na-
pok alatt végezhetett a közgyűlés. 

Az uj közgyűlés a mult év novemberében 
alakult meg. Azóta a közgyűlés érdemleges 
ülést nem tartott és csodák-csodája, a város 
közigazgatási élete még sem akadt fenn. A 
dolgok mennek, intéződnek valahogy a kőz-
gyűlés nélkül is, saját hatáskorben, vagy házi-
kezelésben, mintha nem is akadt volna azóta 
olyan fontosabb dolog, amelynek elintézése 
a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

Ha igaz, az uj törvényhatósági bizottság ja-
nuár utolsó szerdáján tartja meg végre első 
rendes közgyűlését. A Délmagyarország mun-
katársa megkérdezte dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestertől, hogy milyen érdekesebb 
ügyek kerülnek ennek az első rendes közgyű-
lésnek a napirendjére. 

— A januári közgyűlést 
meg kell már tartanunk 
minden körülmények kő-
zött — mondotta a polgár-
mester —, mert utóvégre 
a városnak vannak érdem-
leges ügyei is, amelyek el-
intézésre várnak. A köz-
gyűlés hivatása nemcsak 
abból áll, hogy válasszon, 
mert hát az eddigi közgyű-
léseken nem igen történt 
más, csak választás. Igaz 

viszont, hogy a januári közgyűlés napirendjén 
is szerepelni fog ismét egy egész sereg vá-
lasztás. Meg kell választani a bizottságokat, 
azuláü határozni kell a közgyűlésnek Fodor 

Jenő polgármesterhelyettes és dr. Bárkányi 
Zoltán árvaszéki elnök nyugdíjazási ügyé-
ben is, de azért kell időt szakítani az érdem-
leges ügyek elintézésére is. 

— Melyek lesznek a januári közgyűlés fon-
tosabb érdemleges ügyei? — kérdeztük. 

— Azt most nem tudom megmondani, mert 
ezek az ügyek jelenleg az egyes ügyosztályok-
nál hevernek. A színház ügyét én nem vin-
ném még be, de ugy tudom, hogy vagy indít. 
vány, vagy interpelláció formájában szóba 
kerül. A csatornázás dolgában nincs most 
elintézni valója a közgyűlésnek, a gázgyár' 
dolgában szintén nincs. 

A polgármester igy egyetlen úgynevezett 
érdemleges közgyűlési darabot sem említett. 

— Kérdezzen, faggasson, én válaszolok! — 
mondotta. 

— Nem igen kérdezhetek, mert a polgár-
mester ur által kreált uj közigazgatási rend-
szer, az általános titkosság minden vonalon, 
lehetetlenné teszi számunkra azt, hogy tájé-
kozódhassunk a folyamatban lévő ügyekről, 
hogy tudomást szerezzünk róluk, mielőtt még 
a közgyűlés nyilvánossága elé kerülnének. 
Közgyűlés pedig hónapok óta nem volt, tehát 
azt sem tudhatjuk, mi iránt érdeklődjünk 
— feleltük. 

— Ebben van valami — állapította meg s.' 
polgármester, de azután elhallgatott és nem 
árulta el, hogy megállapításának konzekven-
ciáit hajlandó-e levonni. 

Éjjeli fagyot jósolnak 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban a hőmérséklet a nap folya-

mán több helyütt közel 10 Celsius fokra emeL 

kedett, az esti órákban azonban a felhőtlen 

ég mellett rohamosan csökkent. Prognózis: 

Éjjeli fagy, reggeli ködök. 


