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Bánszky Mária Wein Éva és Agi Pudler Laci 

Az árvizi fogadalom 
és a kultuszminiszter dlszpolgarsaga 

a kisgyűlés szerdai ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhatósági kisgyűlés szerdán délben dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnökletével 
ülést tartott, amelyen a 24-ére összehivott 
rendkívüli közgyűlés két pontból álló napi-
rendjét készítették elő. 

Először dr. vitéz Szabó Géza kulturtanács-
nok ismertette azt a javaslatot, amelyben a 
polgármester 

az ölvén éves árvízi fogadalom 
beváltásának megállapítását és jegyzőkönyvi 
megörökítését javasolja. Az előterjesztésben 
megemlékezik a csanádi egyházmegye fenn-
állásának kilencszázadik évfordulójáról és en-
nek jegyzőkönyvi megörökítését is kéri. 

Az előterjesztéshez az egyik kisgyülési tag 
szólalt fel és azt kérte, hogy emlékezzen meg 
a város hatósága Zombory Antal nyugalma-
zott városi tanácsnokról, mint az 1880 no-
vember 28-án tartott fogadalmi közgyűlés 
egyetlen még él5 tagjáról. 

Dr. Kószó István nem ajánlja, hogy a vá-
ros egyetlen élő ember nevét is belevegye az 
előterjesztésbe, mert akkor a sértődések egész 
sorozata következik be, ellenben kéri, hogy 
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Dz előkelő közönség szállója 

és szórakozóhelye 

Elsőrangú zenekar 

Pálfy Ferenc akkori polgármesterről kü lön 

emlékezzen meg a város. 

A kisgyűlés ugy határozott, hogy javasolja 

a Zombory Antalról való megemlékezést, leg-

alább egyetlen közbeszúrt mondatban, mert 

Zombory az egyetlen, aki megérte a fogadalom 

beváltását azok közül, akik ötven évvel ezelőtt 

a fogadalmat tették. Elhatározta a kisgyűlés 

azt is, hogy a Pálfy Ferenc polgármesterről 

való megemlékezést is Javasolja. 

Bakó László szólalt fel ezután. Kérte a kis-

gyülést, hogy Klebelsberg Kunó kultuszmi-

niszter megérdemelt dicséretével ne bántsa 

meg nz érdemes elődök emlékét, mert az elő-

terjesztés felolvasásakor ugy hallotta, hogv a 

mostani kultuszminisztert minden elődje fölé 

emeli az előadó. 

Az előterjesztésnek a kultuszminiszter érde-

meivel foglalkozó részét ezután ismét felolvas-

ták és megállapították, hogy az csak Szeged 

szempontjából foglalkozik Klebelsberg Kunó-

val, miért is változtatásra nincsen szükség. 

Dr . Tonelli Sándor indí tványára a kultusz-

miniszter neve u tán irt O-Excellenciája helyett 

a magyarosabb hangzású O-Naayméltósága 

titulust ír ják. 

A polgármester javaslatára a kisgyűlés dr. 

Kószó Istvánt kérte fel, hogy a közgyűlésen 

tartson a fogadalmi javaslat előterjesztése u t án 

beszédet 

Ezután dr. Pálfy József 

a kuMuszntlnteifer dfszpolgársá-
gára 

vonatkozó javaslatot ismertette. Ebben azt ja-

vasolja a város hatósága, hogy a közgyűlés 

érdemei elismeréséül válassza meg a város 

díszpolgárává gróf Klebelsberg Kunó kultusz-

minisztert, rendelje el a miniszter olajképé-

nek megfestését és mond ja ki, hogy a ké-

pet a közgyűlési teremben helyezi el. 

kt előterjesztést hozzászólás nélkül elfo-

gadta a kisgyűlés. 

— Kívánatos lenne — mondotta a polgár-

mester —, hogy a javaslat előterjesztése u tán 

a város közönsége nevében is felszólaljanak 

a közgyűlésen a pártok képviselői. A Nagysze-

ged-párt nevében dr. Dobay Gyula, a kül-
városiak nevében Petrík Antal, a liberális pórt 

nevében dr. Pap Róbert, a tanyai blokk nevé-

ben Papp József szólalhatna fői. 
Dr. Pap Róbert megköszönve a polgármes-

ter felkérését, bejelentette, hogy annak csa-
ládi gyásza miatt nem tehet eleget és azt ja-
vasolta, hogy helyette inkább Wimmer Fülfr1 

pót kérjék fel. A kisgyűlés ehez hozzájárult, 
Az érdekeltek megállapodtak abban, hogy a! 
szónokok nem a polgármester által megállaz 
pitott sorrendben, hanem kor szerinti sorrend* 
ben szólalnak fel, először Wimmer Fülöpi, 
azután dr. Dobay Gyula, Petrík Antal éá 
Papp József. Ezzel a kisgyűlés véget ért. 

El ne felejtse megtekinteni 
butorkiállitásomat 

az ipartestületi székház márTánytermében! 
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Szöllösy Sándor mfiasztalos. 
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Paleiztrina kórul 
DOHNÁNYI vezényletével 
ANTOS KÁLMÁN kíséretével és köz-
reműködésével 

Schmidíhauer Lajos 
orgonahanirversenye a szegedi 
H A R M Ö N I K Ú S O K kíséretével 
Vezényel: F ICHTNER SÁNDOR 

Wéhner Géza 
orgonahangversenye 
Közreműködnek: TAKÁCS Alioe he-
gedű, SZENTTAMASI Alma ének^ 

A fogadalmi templomi orgonahangversenyek poD" 
tosan kezdődnek. A közönség idejében fogla'J9 

el helyét, mert az egyes számok alatt senkit se"1 

bocsáthatnak be. - Jegy 50 fillértől 3 p e n g ő d 
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A Magyj 
ben részb 
katait a kí 
A zsűri ált 
kővetkező 
ismerő oki 

I. A texti 
jos textilk* 
kedő, dr. 
Stein Pék 
hály és fie 
Linóleum 
és társa 1 
Kurucsev 
ház a Kék 

II. Füszt 
singer füsz 
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hentes és i 

III. Végy 
nyegszövő, 
Imre és tái 
és csokolác 
Szukics a 
üvegkeresk 
József edér 
mossági vá 
kereskedő, 
Jenő keztyi 

A bírálat 
vül még tó 
latba, de n 
rendelkezés 
tethetők. 
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Petőfi-szálloc 
összeszólalko 
összevert. A 
Vécsey-Szabd 
bovszky Fer 
Janó szerint 

mondotta: 

— Vigyéle1 
Janó ugy 1 

fogatta Vécs 
son Janó vh 
fehntését. A 
tette miatt j< 
tárgyalta szí 
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Janó Andr 
ftrebovszkym 
hogy Vécsey 
ügy látszik 
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hogy Brebo\ 
Uem is tartó 
ság a feljele 
'otta, hogy 
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