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A polgármester 
és a csongrátfvármegyei alispán tárgyalása 
Pallavicini őrgróffal az algyfii vám ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy csütörtökön kct 
minisztérium, a kereskedelemügyi és a belügyi, 
telefonon érdeklődött dr. P á l f y József pol-
gármesternél, történt-e valami az algyői hid-
á(építésével kapcsolatban a vámkérdés megol-
dása érdekében. A helyzet ugyanis az, hogy a 
kereskedelmi miniszter csak akkor rendelheti 
el az algyői vasúti hídnak közúti hiddá való 
átalakítását, ha a két érdekelt város, Szeged 
és Hódmezővásárhely megegyezik a vámsze-
dési joggal felruházott Pallavicini-családdal. 
Az algyői kompot a Pallavicini-uradalom tart-
ja fenn és joga van ahhoz, hogy a Tisza meg-
határozott szakaszán vámot szedjen az átke-
lésért. Vámot szedhetne a hídon is, a keres-
kedelmi miniszter ezért kérte fel a város ha-
tóságát, hogy kössön megállapodást Pallavíci-
nivel ebben az ügyben. 

Dr. P á l f y József polgármester pénteken 
délelőtt telefonon felhívta dr. C s e r g ő Károly 
csongrádmegyei alispánt, részletesen tájékoz-
tatta a kérdésről és' felkérte, hogv vele együtt 

keresse fed Pallavicini őrgrófot. Csergő alispán 
a polgármesterrel folytatott beszélgetés után 
ugyancsak telefonon felhívta sándorfalvai kas-
télyában Pallavicinil és érdeklődött, hogy a 
szegedi polgármesterrel együtt mikor látogat-
hatná meg. Közölte az alispán azt is, hogy mi-
lyen ügyben kívánnának vele értekezni. Palla-
vicini kijelentette, hogy az ügyet ismeri és 
nem fog akadályt gördíteni az annyira közér. 
dekii kérdés megoldása elé. Érdemleges vá-
laszt azonban egyelőre nem adhat, mert előbb 
informáltatni kívánja magát jószágkormány-
zójával és jogtanácsosával. Szombaton Buda-
pestre kell utaznia, ahonnan csak a jövő héten 
tér vissza és akkor elintézi az ügyet. 

Az alispán később felhívta Pálfy polgármes-
tert és elmondotta a Pallavicinivel folytatott 
beszélgetését. A polgármester kijelentette mun-
katársunk előtt, hogy bizik az őrgróf jóindu-
latában és reméli, hogy az algyői átkelési vám 
kérdését sikerül minden nehézség nélkül a leg-
rövidebb időn belül megoldani. 
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(A. Pélmagyarorsrág munkatársától.) Május ti-
zenegyedikén egy éve lesz, hogy dr. S o m o g y i 
Szilveszter megpihent A fogadalmi templom krip-
tájában, sírkamrája előtt egyszerű márványtáb-
la hirdeti emlékét. De a kegyelet minduntalan 
friss virágokat hoz el a sirhoz és havonkint egy-
szer, órákon át szokott imádkozni a kripta előtt 
a polgármester özvegye. 

Somogyi Szilveszterné [élesztendő óta nem la-
kik Szegeden. A mult év őszén feloszlatta sze-
gedi háztartását, felmondta lakását és Budapest-
re költözött. Budán, a Gellérthegy lábánál, a 
Szent Gellért-téren lakik Szülei is itt laknak, dr. 
S t a n d Gábor, a közigazgatási bíróság nyugal-
mazott alelnöke családjával. 

Nemsokkal az első évforduló előtt felkerestük 
Somogyi Szilveszter özvegyét, hogy nz alkotó 
polgármester emlékéről beszélgessünk. 

— Legközelebb májú« elején utazom Szegedre, 
hogy az évfordulóján ott lehessek a közelében, 
— mondotta Somogyi Szilveszterné. Valaki kér-
dezte, igaz-e, hogy Szeged városa elhalt jó fér-
jem egyéves halálozáaí évfordnüója alkalmából 

kegyeletes megemlékezést készit elő? Nekem er-
ről nincs tudomásom. Azt azonban tudom, hogy 
a gyászközgyülésen az a határozat hozatott, hogy 
a város közönsége gróf Klebclsberg Kutio sírhe-
lyéhez hasonló nyugvóhelyet létesít jó férjem 
számára is. Reméltem, hogy az évfordulóra eíké-
szol az örök sírhely és Szeged város rajongóját, 
önzetlen polgármesterét, a Mindenhatónál halá-
lában is szószólóját, állandó földi otthonába vi-
hetjük át. Nem tudom, hogy mikor törtéuhetik ez 
mtua. előkeszűl etekről nesn tudok. 

— Férjemmel együtt 32 évet töltöttem Szege-
den, — mondta ezután Somogyi Szilveszterné és 
szemei könnyekkel teltek meg a visszaemlékezés-
től. Az ő páratlan városszeretetét én is éreztem 
és annak a városnak, amelyei oly végtelen szere-
tett és féltett, minden baját és örömét vele együtt 
átéltem Lakóit szivembe zártam, szegényeit, a 
nélkülözőket és gondokkil sújtottakat a módunk-
ban álló eszközökkel segíteni igyekeztem. Hogy 
mégis sok szép idő és fájdalom után Budapestre 
költöztem, annak egyik magyarázata az, hogy 
Miklós fiain nem szegedi lakos és szüleim, akit az 
isteni gondviselés meghagyott számomra, test-
véreimmel együtt Budapesten élnek. Az <5 körük-
ben nem érzem olyan nagyon fájón magányos 
voltomat. Férjem ürködő lelke velem van itt is 
és a szeretet, megértés, mely harmonikussá tette 
életünket, s a hit, megnyugvással tölt el, erőt ad 
a fájdalmas, magányos életre. 

— Sokszor, lehetőleg havonként vissza-vissza-
térek Szegedre, hogy közelében lehessek az ő 
szülővárosában. S amikor földi vonatkozásban a 
gondviselés ismét mellérendel, akkor véglegesen 
visszatérek Szegedre, hogy a fogadalmi templom 
falai között együtt pihenjünk... 

Megkérdeztük a polgármester özvegyét, hogy 
Somogyi Szilveszter hagyatékában, irásai között 
maradte valamilyen várospolitikai munka? 

— Várospolitikai munkát írásban nem talál-
tunk hagyatéka között. Városáért küzdő szelleme 
delgozott betegségének utolsó hónpjaiban is. Az 
elvesztett hivatalokat, intézményeket visszasze-
rezni, a külvárost csatornázni, megépíteni a terv-
bevett városkaput, a hiánvzo eavetemi épületeket, 

Somogyi Szilveszter özvegye 
Somogyi Szilveszter emlékéről 

zenepalotát, vásárcsarnokot; könnyíteni a lakos-
ság terhein, munkaalkalmakat szerezni, kulturá-
lis téren fejleszrteni a várost... sokat emlegetett 
tervei voltak és azok megvalósításán gondolko-
zott súlyos betegségében is. 

— Terve volt az is, hogy a'megyéspüspök urat 
minél szorosabb kapcsolatba hozza a várossal — 
mondotta Somogyi Szilveszterné. Az ő terve volt a 
püspök ur díszpolgárrá választása. Sajnos, a sok 
terv megvalósítását utódaira hagyta, mert vá-
ratlanul érte el a halál. 

— Férjem irásos hagyatékát, a várost érdeklő 
kéziratokat, a rengeteg levelezését gyakran ren-

j rlezgetem. A nagyobb beszédei megmaradtak kéz-
iratban, sokszázra megy a számuk. Szeretettel őr-
zöm ezeket a kéziratait és sürün el-elolvasom, 
.'•mig csak a könnyek egészen el nem lepik a sze-
meimet . .. Hiszem, hogy az elmúlt történelmi 
időkre az ő irásai közül több adat élesen rá fog 
világítani. H. M. 

Összeállították 
az utazói kongresszus 

programját 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipari 

vásár idején, május 26-án az Alföldi Kereskedők 
és Utazók Egyesülete országos utazói és ügynöki 
nagygyűlést rendez Sziegeden. Az egyesület veze-

I tősége nagy erővel dolgozik a nagygyűlés előké-
szítésén, a jelentkezési lapok százait küldte szét 
az ország minden részébe és a mutatkozó érdek, 
lődéstoől joggal arra lehet következtetni, hogy 
a nagygyűlés országos jelentőségű eseménye lesz 
a magyar közgazdasági életnek. 

A rendezőség már összeállította a nagygyűlés 
programját, amely szerint a városháza közgyűlési 
termében délelőtt 11 órakor kezdődik a gyűlés, 
amelynek elnöki megnyitóját dr. Tonelli Sándor 
kamarai főtitkár, az AKUE elnöke tartja. Grün-
berg Jenő, a KAOOSz titkára ,.A jutalékos utazás 
és az ügynöki létminimum", Neumann Lajos, a 
GyKOT alelnöke „Az ügynökök adóproblémái", 
Egri Artúr, a KAOSz ügyvezető-elnöke ,,Az ügy-
nökök biztosítása", Klein Vilmos, a K. T. miskolci 
szakosztályának elnöke ,,A kereskedelmi ügynök 
jogviszonyan(ak szabályozása", Fried Antal, a 
KUE debreceni tagja ,.Az utazói kar közlekedési 
és tarifális problémái", dr. Welnmann István, 
az AUKE titkára ,,Az állandó egyesületközi bi-
zottság alakításának és működésének lehetősége" 
cimen tart előadási. A gyűlés záróbeszédét Kroó 
Vilmos, a KUE debreceni elnöke tartja. 

A nagygyűlés résztvevői részben május 25-én, 
részben 26-án érkeznek meg Szegedre. 25-én este 

j ismerkedési estély lesz az AUKE klubhelyiségé-
ben, 26-án reggel 9 órakor a nagygyűlés résztve-
vői megtekintik a VII. szegedi ipari váárt. A nagy-
gyűlés védnöki tisztségét Bornemissza Géza ke-
reskedelmi miniszter vállalta el, a nagygyűlés 
diszelnökei- Bárányi Tibor főiapán dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester és dr. Senn Ottó, a Máv. elnök-
igazgatója. 

Viseltünk gfb harisnyát! 
megbízható minőség P o H A k T e s t v é r e i t ÍM 
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