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Fogadós a kormányzónál 
Budapest, május 19. A kormányzó és fele-

sége kedden délután a Várkertben teára hivta 
meg a főváros és az ország előkelősé-
geit. A Szentgyörgy-téren egész gcpkocsitábor 
alakult ki. Közel félóráig tartott amig az ezer-
nél több meghívott vendég a kormányzó és 
felesége elé járulhatott. A megjelent vendé-
gek soraiban ott volt József főherceg és fele-
sége, valamint két leánya, Zsófia és Magdolna 
főhercegnők, a diplomáciai karnak majdnem 
valamennyi tagja, az összes miniszterek 
Bethlen miniszterelnökkel az élükön, a felső-
ház, a képviselőház, az Akadémia elnöksége, 
az országgyűlés mindkét házának tagjai, a 
tábornoki és törzstiszti kar, a főispánok, a 
tudomány, irodalom, művészet és gazdasági 
élet számos kiválósága. A hölgyek toalettjei, 
n főpapok lila talárja, a katonatisztek arany-
sujtásos formaruhája tarkította a polgári elő-
kelőségek zsaketes-cilinderes feketeségét. A 
vendégek hosszabb ideig fel és alá sétáltak ci-
gányzene hangjai mellett a kertben, majd a 
felszolgált frissítőket fogyasztották el. Este 
7 óra felé oszolni kezdett a vendégsereg; a 
fiatalság bevonult a várpalota termeibe és 
cigányzene mellett táncolni kezdett 

A Kúria |egye(üií tanácsa 
két szegedi ügyvédet felfüggesz-

tett az ügyvédi gyakorlattól 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Budapesti Közlöny keddi száma két szegedi 
ügyvédnek az ügyvédi gyakorlattól való fel-
függesztését közli. 

A Kúria fegyelmi tanácsa dr. Balogh Béla 
ügyvédet három hónapra tiltotta el az ügyvédi 

gyakorlattól, dr. Nekich Richárdot, pedig — 

>nem jogerős birói ítélet alapján«, de azon-

nali hatállyal — ügyének befejezéséig füg-

gesztette fel az ügyvédi gyakorlattól. 

A nyugdíjas közalkalmazottak 
az ellenzéket támogatják 
a képviselőválasztásokon 

(A Délmagyarország munkatársátólJ A sze-

gedi nyugdíjas közalkalmazottak kedden este 
választmányi ülést tartottak a /?/7//ra;/-étterem-
ben dr Balló István elnökletével. Az ülésen 
& küszöbön álló választásokkal foglalkoztak. 
A felszólalók valamennyien azt hangsúlyozták, 
hogy a nyugdijasok nem támogathatják a kor-

mánypártot, tekintettel arra, hogy a kormány 
1926 óta memorandumaikra, deputációzásaik-
ra egyáltalán nem válaszol és cselekedetei-

ben nem látszik a nyugdíjasok segítségére 

sietni.. A kormány — mondották a felszó-
lalók — jól tudhatta, hogy a nyugdijasokban 
erős támaszt nyerhet. A kormány azonban 
nem orvosolta a nyugjijasok sérelmeit. A 
felszólalások után az ülés a következőképen 
határozott: 

A nyugdijasoknak az az erdeke, hogy erős 

ellenzék jöjjön létre, olyan ellenzék, amelynél 

a nyugdíjasok sérelmei meghallgatásra talál-

nak. Ezért a nyugdíjasok a közelgő választás-
ra való tekintettel a polgári ellenzékkel lép-
nek összeköttetésbe. 

Az ülés a javaslatot 15:5 arányban magáévá 
tette. Előkészítő bizottságot választottak, 
amelynek kötelességévé tették az összeköttetés 
megteremtését az ellenzéki pártokkal. 

Bajorok Szegeden. Kedden este a budapesti 
gyorsvonattal száztagú társaság érkezett Szeg d "e 
Bajorországból. Az állomásról négy autóbusz szál-
lította be a vendégeket a Tiszába és a Kassba, 
ahol megszálltak A vendégek két napot tölte-
nek Szegeden, megtekintik a várost és kirándulnak 
a tanyavilágba is. 

Katóka örömmel 
jár iskolába 

Ami fehér rajta, az 
vakítóan tiszta. Büszkén 

meséli barátnőinek, 
hogyan segít már o 
mosásnál, amelyhez 
édesanyja állandóan 
Radion-t Kannáimért 
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Ha a polgármester a képviselőjelöltség miatt 
otthagyná a várost, ezt példátlannak és hatásában 

destruktívnak tekinteném" 
A város nehéz anyagi helyzete és a polgármester képvíselöielBlfsége — Dr. Biedl 

Samu felszólalása a pénzügyi bizottság ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retesek azok az egyre nagyobb hullámokat 
verő választási készülődések, amelyek most 
már hetek óta foglalkoztatják a szegedi egysé-
ges pártot A párt vezetősége ugy látszik azon 
a véleményen volt, hogy mindenki más aspi-
rációját olyan módon tudja leszerelni, ha 
Somogyi Szilveszter polgármestert jelöli gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter mellett a 
második helyen és ez a magyarázata annak, 
hogy az egységespárti lista olyan módon ala-
kult ki, hogy az első helyen van a kultusz-
miniszter, második helyen a polgármester és 
harmadik helyen Petrik Antal. A mai szituá-
ció szerint ez a lista sem áll meg százszáza- i 
lékig, miután Petrik a harmadik helyet állí-
tólag nem vállalja és teljesen külön listával 
indul a választási küzdelembe, amelyen ter-
mészetesen az ő neve szerepel az első helyen. 

Somogyi Szilveszter polgármester képviselő-
jelöltségét a legkülönbözőbb módon ítélték 
meg, abban azonban megegyezett a nagy több-
ségnek a véleménye, hogy a polgármester tá-
vozása a város első tisztviselőjének a széké-
ből a mai viszonyok között nem rokonszenves 
aktus. Ennek a felfogásnak a pénzügyi bizott-
ság keddi ülésén kifejezést adott dr. Biedl 
Samu törvényhatósági bizottsági tag. A pénz-
ügvi bizottságot — mint lapunk más helyén 
jelentjük — azért hívták 'össze, hogy véle-
ményt mondjon a felveendő hétszázezerpen-
gős függőkőlesón ügyében. A kölcsönüggyel 
kapcsolatosan igén érije kés. olykor szenve-
délyes vita fejlődött ki, amelyben éles össze-
tűzések is voltak a bizottság egyes tagjai kö-
zött A bizottság egvik tagja a leghatározot-
tabb formában azt jelentette ki, hogy az uj 
kölcsönt csak abban az eseíhAn szavazza meg, 
ha a tisztviselők fizetését leszállítják. A le-
szállítás jogi feltétele "és lehetőségei körül 
robbant ki azután az egyik éles összetűzés. 
A függőkölcsön ügyének elintézése után szót 
kér/ dr. Biedl és körülbelül a következőket 
mondta. 

—r A városban el van terjedve annak a híre, 
hogy a polgármester ur a közelgő képviselővá-
lasztáson szerepet vállal és hogy ennek követ-
keztében abban az esetben, ha a megfelelő 
számú szavazatot megkapja, a polgármesteri 

állást fel fogja cserélni a képviselői állással. 

Nem tudom ez a hir mennyiben bír komoly 
alappal, de azt kijelenthetem, hogy azok kö-
zött a pénzintézetek között, amelyek a mos-
tani függökölcsónt a város részére folyósítják, 
ott van az az intézet is, amelynek szerencsés 
lehetek egyik igazgatósági tagja lenni és hogy 
abban az esetben, ha csak sejtelmem is lett. 
volna arról, hogy a polgármester ur el akarja 
hagyni a helyét azért, hogy jelöltséget vál-
laljon, akkor a kőlcsönajártlat tárgyalásánál 
a kölcsönnek a város részére való folyósítása 

ellen foglaltam volna állást. H a a polgár-

mester ur a jelöltség okából nyugdíjazását 
kérné és az amúgy is nehéz helyzetben levő 

várost otthagyná, ugy ezt példátlannak és 

hatásában destruktívnak tekinteném. I l yen lé-

pés Szeged város vezető tisztviselői részéről 
még nem történt Destruktívnak azért tekinte-
ném, mert milyen lelkiállapotban végezzük 
mi, egyszerű bizottsági tagok önzetlen fel-
adatunkat, amikor az, aki az~ élen áll, 
egészen egyszerűen a válságos viszonyok 
közepette elhagyja a várost. A város 
az utóbbi évek gazdálkodása folytán abba a 
helyzetbe került, hogy éppen az imént voltunk 
kénytelenek tárgyalni arról, hogy javaslatot 
tegyünk" esetleg a lisztviselői fizetések' reduk-
ciójáról és akkor a polgármester ur költség-
vetésében a hatalmas teherrel itt akarja 
hagyni a várost és meg akarja terhelni ujabb 
nagy nyugdijteherrel. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester Biedl 
felszólalására, amely a bizottság valamennyi 
megjelent tagjának a legnagyobb figyelme, kö-
zepette hangzott el, azzal válaszolt, hogy ő 
nem akarja itthagyni az állását, de ha a kul-

tuszminiszter kívánja, akkor meg kell tennie, 

mert a kultuszminiszter oly nagy jótevője a 

Falnedvesség, salétrom, gomba ellen » t e l j e sen s z ag t a l a n fehér „B)ber<>F", 
talajviz ellen „ B l b e r - A " biztosan és örökre 
szigetel. Beszerezhető: L/sndesberg Mór épi-
tési anyagkereskedő és Haraszthy Géza fest^k-
keraakedű cégeknél, Szeeed. B. 13 


