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A szombati díszközgyűlés ünnepe 
Károly f ő i s p á n t i z é v e s i u b i l e u m á n 

A polgármester, dr. Berecz János és dr. Pap Róbert beszéde 

fA Délmagyarország munkatársátólSzeged 
törvényhatósági bizottsága szombaton délben 
rendkívüli díszközgyűlést tar'ott abból az alka-
lombó1 '-n-v dr. Aigner Károlyt a kormányzó 

tíz évvel ezelőtt nevez-
te ki Szeged főispán-
jává. A nevezetes év-
fordulót százharmincöt 
törvényhatósági bizott-
sági tag kívánságára 
ünnepelte meg rendkí-
vüli közgyűléssel a tör-
vényhatósági bizottság. 

A közqyülés 

Min* K<ro» külsőségei 
Is ünnepélyesek voltak. 

A városháza előtt lovasrendőrök álltak őr-
Béget, a kapuban a diszruhás portás strázsált, 
a lépcsőket piros futószőnyeg borította és a 
közgyűlési terem ajtói előtt diszbeöltözött gya-
logos rendőrök állottak. A terem zsúfolásig 
megtelt a fekete ünneplőbe öltözött város-
atyákkal és a különböző intézmények meghi-
fott képviselőivel. Zsúfolásig megteltek a kar-
eatok is. A középső karzaton hölgyek foglal-
tak helyet, köztük dr. Aigner Károly főispán 
És dr. Somogyi Szilveszter polgármester fele-
sége. Hosszú betegsége után először jelent 
tneg most a közgyűlésen Várhelyi József pápai 
prelátus, a város köztiszteletben álló főpapja. 
Amikor alakja feltűnt a padsorok között, a 
városatyák le lkes ovációba kezdtek, szűnni 
öem akaró tapssal és éljenzéssel ünnepelték a 
fehérhajú prelátust. Várhelyi József meghatva 
ment végig a padsorok előtt é s mosolyogva 
köszönte meg a szeretet spontán megnyilatko-
rósát. 

Tizenkét óra után néhány perccel vonult be 
á közgyűlési terembe a tanács élén a polgár-
mester és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést. 
\ polgármester dr. Kószó István vezetésével 

küldöttségei 

jelölt ki, amely dr. Aigner Károlyt meghívta 
a közgyűlésre. A főispán néhány perc múlva 
lépett a terembe. A közgyűlés tagjai felálltak 
helyükről és meleg ovációval köszöntötték a 
jubiláló főispánt, aki az elnöki emelvény elé 
lépett és olt hallgatta végig "t 

a polgármester 

Üdvözlő beszédét. 
— 'A város közönsé-

gének képviselőtestüle-
te azért ült össze — 
mondotta többek kö-
zött a polgármester—, 
hogy kifejezést adjon 
főispán ur iránt érzett 
tiszteletének és ragasz-
kodó szeretetének. A 
törvény azért rendel ki 
főispánokat a törvény-
hatóságok élére, hogy 
ellenőrizzék az autonó-
mia működését, a tör-
vények betartását és a 

tisztviselők működését. Azt a főispánt, aki az 
ellenőrző szerepet betölti, már jó főispánnak 
nevezik, de a szeretetet csak az a főispán ér-
demli ki, aki törvényes kötelességén felül 
együtt érez a néppel, aki nemcsak ellenőrzi, 
de az autonómiával együtt cselekszi is a köz-
igazgatást. (Helyeslés.) Az ember valóságos 
értékének két fokmérője van. Az egyik a má-
sok jogának tiszteletbentartása, a másik a 
mások bánata, nyomorúsága iránt érzett rész-
vét mértéke. Az országos politika szempont-
jából a kormány elismerése lehet kitüntetés^ 
de a közgyűlés véleményének ez a megnyilat-
kozása már melegség és szeretet, a méltóságod 
által felruházott kisrongyosok ezreinek köszö-
nete pedig a legnagyobb jutalom, a legszebb 
elismerés. Szivem mélyéből kívánom, hogy 

Dr. Somogyi Szilveszter 

•Vr, Berecz JOnoe 

a jó isten Méltóságodat még sokáig tartsa meg 
az ország és a város szeretetében. 

A polgármester üdvözlő beszéde után a köz-
gyűlés tagjai ismét hosszantartó tapssal ün-
nepelték a főispánt, aki közben elfoglalta az 
elnöki széket 

Dr. Tóth Béla főjegyző ismertette ezután a 
kisgyűlés előterjesztését, amely általános he-
lyesléssel találkozott, majd 

dr, Berecz János professzor 

mondott beszédet: 
— Ha a mai alkalommal 

az udvariasság alakszerű-
ségein tul érdemben is meg-
külőmböztetett felismeréssel 
hódolunk a kormány kép-
viselője előtt — mondotta 
többek között dr. Berecz 
János — és benne a gaz-
dasági erejében legyengült 
autonómiának jótevőjét, ne-
mes segítőtársát köszönt 
jük, ugy ennek okát az 
országos érdekek helyi ad. 
minisztrációjával megbízott 
főispán ur rendkívüli egyé-
niségének erényeiben talál-
juk. A határvárossá lett 
Szeged autonómiájának ke-
rekei közé a nyomasztó 

szegénység hozott csendet és tehetetlenséget a 
trianoni határ városunkat tétfentartásának alapjá-
ban renditette meg, az urbanliás külső fényét, 
grandiózus méreteit nem táplálja többé a gazda-
sági erők hajszálcsővességének forgalmi hálózata, 
az önkormányzat anyagi erőforrásai nagyrészt ki-
száradtak és elmondhatjuk, hogy csak az önma-
gunkban való bizodalom morális ereje virraszt a 
város jövője felett. 

Berecz János ezután a főispán közigazgatási 
tevékenységét méltatta, majd igy folytatta: 

— A pártok kiegyensúlyozásának művészete nyi-
latkozott meg mindannyiszor, ahányszor a hábo-
rús és forradalmi lelkiállapot utórezgései nyug-
talanították a -polgárok együttműködését és a tár-
sadalmi és felekezeti békét szomjazó közéletet. 
Legyen szabad nekem külön hangsúlyoznom a 
katolikus társadalom nevében, hogy méltóságod 
ezen törekvése a ml körünkben a legteljesebb 
megértéssel és elismeréssel találkozott. Szeged ezer 
sebből vérző gazdasági életének, termékenységet 
remélő politikájának, de főleg zaklatott társadal-
mának 

szüksége van erre a nyugalomra. 

— Mint orvos, a Vöröskereszt Egyesület szegedi 
tevékenységének irányitója előtt hódolok és ebben 
a munkakörben együtt üdvözlöm felesége őméltó-
ságával. (A közgyűlés tagjai most a középső pá-
holy felé fordulnak és tapsolva ünnepelték dr. 
Aigner Károlynét.) Ebben a politikától megtisz-
tult megnyilatkozásaiban kifinomult milliőben a 
legmélyebb tisztelet koszorúja illeti meg azt aki, 
mint Aigner Károlyné őméltósága férje minden 
tevékenységében: a magyar termékenység és jö-
vendő preventív védelmében a Kisrongyos akció-
ban és annyi másban olyan áldásdus és önzetlen 
fáradozással áll férje oldalán. (Éljenzés.) 

— Ha az általános szegénység olykor panaszra 
nyitja az ajkakat és az elkeseredés néha igazság-
talanul hirtelen bírálatok alakjában morajlik fel, 
egyensúlyozza ezt ki a tárgyilagosan ítélő polgá-
rok szeretete; amikor közé'etünknek sokszor tara-
jos hullámai felett kormányozza az állami köz-
igazgatás hajóját érezze mindig közelről a tör-
vényhatóság bizottságnak megértő, biztató, támo-
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gató tiszteletét és nagyrabecsülését; ez erősítse 
a társadalom békéjének további munkálásában és 
őrzésében, mert csak ez a béke adhat szilárd 
alapot a következő tíz esztendőre, amelyben en-
nek az országnak nyugodt kormányzatra és nyu-
godt erőgyüjtő munkára van szüksége. Isten bő-
séges áldása kisérje további munkálkodását 

A nagy, helyesléssel fogadott beszéd után 

dr. Pap Róbert 
szólalt fel és általános figyelem közben a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Tisztelt Közgyűlés! Az 
előttem felszólalt Berecz Já-
nos nagyhatású beszédében 
méltó kifejezést adott azok-
nak az érzelmeknek, ame-
lyekkel a t közgyűlés a 
főispán ur 10 éves működé-
sét kiséri és igy minden 
további felszólalás felesle-
gesnek látszik. Mégis vala-
hogy ugy érzem, hogy 
innen, az ellenzéki sorok-

Dr. Pap Róbert ból |s, ahol az országos 
politika terén, a főispán nrétól merőben eltérő 
felfogásban vagyunk, hangot kell adnom annak a 
nagyrabecsülésnek, amellyel az ő személye iránt 
viseltetünk és azoknak a jó kívánságoknak, me-
lyeket e pillanatban iránta érezünk, amikor élet-
sorának ehez a jelentős állomásához elérkezett. 
A kormányzásnak ez a módja és rendszere, ame-
lyet a Beihien-kormány tövet, nem felel meg a 
m! elgondolásunknak. A főispán úrtól tehát aki 
ennek a kormánynak a képviselője, az országos 
politika kérdéseiben, széles rnesgye vátaszí el ben-
nünket. El kell azonban ismernünk, hogy a fő-
ispán ur, meggyőződésének szilárdsága mellett, 
amelyet az ellenfélben is tisztelnünk kell, sohasem 
vett igénybe politikájának érvényre juttatása érde-
kében, erőszakos, az ellenzék elpusztítására irá-
nyuló eszközöket és a pártharcokban sem té-
vesztette soha szem elől a társadalmi béke nagy 
jelentőségét. 

— Ezzel pedíg megadta a lehetőséget arra, hogy 
működésének egyéb részében, abban a részében, 
amellyel városunk fejlődését, haladását és nagj-
gyátételét szolgálja, vele együtt haladhassunk. 

— Még élénken emlékszünk és emlékezetünkben 
fogjuk is tartani a főispán ur működésének kezdő 
éveit^ amikor erős kézzel szabályozta a politika 
ingájának a járását és megóvta azt az akkor kor-
szerű volt kilengésektől. 

— Működésének 10 éves korszaka után meg kell 
állapítani, hogy a főispán or kezdettől fogva sze-
rencsés kézzel egyenliietifi ki a társadalmi ellen-
téteket 

Érdemeinek méltatása ntán igy fejezte be beszé-
Édét Pap Róbert: " " . 

— Én ünnepelem az embert, aH e város népé-
nek minden egyeséért áldozza munkáját, szivét 
és erejét és a t. Közgyűlés által részére nyújtott 
babérkoszorúhoz néhány levelet a magam és elv-
barátaim nevében ezennel én is hozzáfűzök • 
az előterjesztett javaslatot elfogadom. (Hosszan 
tartó taps, éljenzés.) 

Ezután 

dr. Aigner Károly 
főispán emelkedett szólásra: 1 ' 

— Az emberi élet s annak minden per06 a mte-j 
denható Isten jóságos ajándéka. Ezt az ajándé* 
kot nem szabad kizárólag magunk részéra meg-


