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Gömbös a vidéki városokról 
a polgármesterek kongresszusán 

Budapest, december 12. A városok kongresz-
szusa hétfőn este ülést tartott, amelyen meg-
jelent Gömbös Gyula miniszterelnök ls. aki na-
gyobb beszédet mondott a városok polgármes-
terei előtt. 

— A városok anyagi szempontból ma époly 
nehéz életet élnek — mondotta —, mint az 
állam és a mai viszonyok közt meglehetős 
terhekkel küzdenek. Boldog lennék, ha a vá-
rosok jövedelmi forrását fel tudnám emelni. 
A magam részéről csak annyiban kívánom 
Igénybe venni a városok anyagi erejét, amenir-
nyíre az múlhatatlanul szükséges, fiz államnak 

és mincen közületnek arra kell törekednie 
hogy a maga eletét a teljes racionalizálás je-
gyében folytassa, de ezt a nagy kérdést lehe-
tőleg ugy igyekezzék megoldani, hogy a meg-
oldás ne járjon exiszlenclák — elpusztítá-
sával. Az államot és minden közületet modern 

gazdasági elvek szerint kell megszervezni. 
Csak annyi alkalmazottat kell tartani, ameny-
nyire feltétlenül szükség van és különösen az 
értékes embereket kell pozícióba helyezni. 

— Ami a városok külföldi kölcsöneit illeti, 
könnyelmű nyilatkozatra nem vagyok hajlandó 
és kérem, hogy e tárgyban keressék fel a pénz-
ügyminisztert. Egyébként remélem, hogy n kül-
földi hitelezők részéről megértésre fogunk ta-
lálni, mert a külföldi hitelezőnek is érdeke, 
hogy adósa tönkre ne menjen. A polgárnak kell 
a leglendületesebbnek lennie, neki kell elől-
járnia a polgári erények gyakorlásában. Épp 
ezért elsőrendű kormányzati kötelességnek tar-
tom szeretettel istápolni a városi polgárságot. 
Hangsúlyozom, hogy a város épp olyan közel 
áll a szivemhez, mint a falu, mert mind a 
kettő kiapadhatatlan forrása a nemzeti őn-
céluságnak. 

A volt igazgatósági tag pere 
az Igazgatósági tagok ellen 

Ujabb tárgyalást tartanak Szekeres Lajos keresete Ogyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi törvényszéken dr. László Adolf táblabíró 
hétfőn folytatta annak a pernek tárgyalását, 
amelyet Szekeres Lajos, a szegedi kormány-
párti lap volt igazgatósági tagja és volt gép-
mestere indított a »Szegedi Napló« Igazgató-
sági tagjai ellen. Szekeres keresetében fele-
lőssé tette a vállalat igazgatóságát azért, mert 
12 ezer pengőért vásárolt vállalati részvényei 
elértéktelenedtek. A volt igazgatósági tag ezért 
kártérítést kért az igazgatósági tagoktól. 

A hétfői tárgyalás Szekeres kihallgatásával 
telt el, aki azt mondotta, hogy amikor látta, 
hogy a vállalatnál rosszul gazdálkodnak, meg-
próbálta a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár-
nál letétbe helyezett részvényeit onnan elhozni 
és a részvényeket értékesíteni, azonban a ta-
karékpénztár megtagadta a részvények kiszol-
gáltatását azzal, hogy csak az esetben adja ki 
azokat, ha ahoz Illetékes helyen is beleegyez-
nek. 

— Szerződést kötöttünk — mondotta Szeke-
res —, amelyben le volt szögezve, hogy ha a 
részvényeket el akarom adni, akkor csak olyan 
személynek adhatom el azokat, akit a Tisza 
István Emlékbizottság politikai szempontból 
megbi:kuiéjnak tart. 

Szekeres azt mondotta ezután, hogy 1930-ban 
revizorok vizsgálták felül a vállalat ügymenetét 
és akkor súlyos szabálytalanságokat állapítot-
tak meg. ő akkor ezt szóvátette, de megnyug-
tatták, hogy mindent rendbe hoznak és semmi-
féle anyagi károsodás nem érheti. 

Dr. Csikós Nagy József megjegyezte, hogy 
a bank nem azon a címen tagadta meg a 
részvények kiadását, mert azt valaki gátolta 

volna, hanem mert a vállalatnak egyéb tarto-

zásai is voltak. 

Néhány kérdés után a törvényszék különbözB 
Iratok beszerzését rendelte el és a tárgyalást 
elnapolta. 

Hirek 
— A harmadik adventi délután. A Szegedi 

Katolikus Kör vasárnap tartotta harmadik 
adveinti délutánját a Tisza-szálló zsúfolásig 
megtelt nagytermében. A műsort T. Szentta-
mássy Alma két egyházi énekével a Szeaedi 
Vokálkar nyitotta meg. Az énekkart Anfos Kál-
mán vezényelte. Harsanni Kálmán tb. kano-
nok saját szerzeményű költeményeit adta elő, 
majd Németh Irén Kontor Miatyánk- ját és 
Kfinig Pólrr Benedicta es tu cimü szerzemé-
n v i t énekelte. Kosáryné Réz Lola novelláit 
Sik Sándr.r olvasta föl, majd Anfns Kálmán 
zongoraszámai következtek. A műsor minden 
egyes számát meleg tapssal hcnorA1.»! az adven-
ti délután közönsége. 

— Dr Várkonvi Hildehrand előadása a Dol-
gozó Nők Kluhiában. Vasárnap délután nagv 
érdeklődés mellett tartott előadási a Dolgozó 
Nők Klubjában dr. Várkonvi Hildebrand egye-
temi tanár a férfi és a nő pszichológiai különb-
ségeiről. \ nrofosszor széles perspektívában vá-
zolta a férfi és a nó lelki életének motívumait 
és megállapította, hogy r.mig a nők nagy álta-
lánosságban az emocionális osztályba sorozná-
tok. addig a férfiak inkább a szenvedélyes ka-
tegóriába. Nagy tw'áscal, vonzó •dő-idá.ban is-
mertette a két különböző lelkiség okait és jel-
lemző tulajdonságait, majd megállapította, 
hogv bár a nók egyes területeken nem érték e1 

a férfiak eredménveit, az egvik íél n agasahb-
rendüsegéről nem lehet beszélni. Az élet külön-
böző feladatainál éppolv kiváló és értékes mind 
a kéi nem. Az előadást — amelyet Pogánv 
Margit vezetett be — a nagyszamu kőzőusé'g 
meleg tapsokkal köszönte meg. 

— Szeged ötvenéves fejlődése a Fészek Klub 
kiállításán. A Szegedi Fészek Klub nagyszabá-
sú kiállítás keretéiben mutatja be Szeged fejlő-
dését a rekonstrukció félszázados fordulója al-
kalmából. A kiállítás felöleli mindazt, ami hoz-
zájárult a mai Szeged kialakulásához építé-
szetben. városrendezésben, művészetekben, iro-
dalombon és társadalmi életbein egyaránt. A 
kiállítás rendezősége az iparostanonciskola I. 
emelet 5. számú termében veszi át a kiállítás-
ra szánt anyagot minién nap reggel 9 órától 
este 7 óráig. Mivel a kiállítás anyagáról nvojn-
tatott katalógus készül, kéri a rendezőség, hogy 
az anyagot legkésőbb december 15-ig juttas 
sák az érdeklődók 33 iparostanonc-iskolába. 
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Ma utoljára 

Elssabeth Bergner 
csodálatos alakításával as 

Álmodó száj 
a Belvdioslbao 

M Ó R A - S Z O B A 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') A 

budapesti Britannia-szálloda igazgatósiga 
Móra Ferenc díszdoktorrá avatásával kapcsola-
tos ünnepségekhez csatlakozva elhatározta, 
hogy maradandó módon örökíti meg az iró 
nagy sikerét és egyetemi kitüntetését. A szálló 
földszintjén levfl Szondy-söröző egyik Intim 
hatású falait Haranghy Jenő festőművész e cél-
ra készült és Móra munkáiból vett motívumait 
ábrázoló képeivel díszítette fel. 

Hétfőn délelőtt nagy közönség jelenlétében 
ünnepélyesen megnyitották a Móra-szobát. Elő-
ször Németh Aladár igazgató üdvözölte a ven-
dégeket, örömének adott kifejezést, hogy Móra 
»második otthona« is kiveheti részét az ün-
neplésből. Utána Wlmhardt Ágoston elöljáró, a 
közigazgatási hatóság nevében mondott üd-
vözlő beszédet, végül Gyurgyevlts István gö-
rögkeleti lelkész a szegedi és a vidéki olvasók 
üdvözletét tolmácsolta. A bensőséges ünnep-
ség résztvevői még sokáig együtt maradtak 
és lelkesen ünnepelték Móra Ferenoet. 

Ezer jó könyv 
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Sk U n y v e i b o l t b a n 
Kölcsey n. 1. 

— Temetés. Impozáns, mély részvét mellett he-
lyezték hétfőn délután örök nyugalomra a tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt Beid* Rezső nyugalma*, 
zott altnbornagyot. A temetési szertartás, melyet 
Zámbó Rezső tábori lelkész végzett, a kftzrendé-
szeti kórház udvarán folyt le. A ravatalt hatal-
mas gyászoló közönség vette körül, a város kép-
viseletében dr. Pálfy József polgármesterhely ettcs 
Jelent meg. A kivonult katooai csapatok felett dr. 
Shvcy Kálmán altábornagy parancsnokolt, akt a 
gyászmenet élén vezette a diszszázadot A kato-
nazenekar a belvárosi temetőig gyászindulókat 
játszott, a sírkertben felhangzott a Himnusz, majd 
négy ágyúlövés dördült e l miközben a koporsót 
elhelyezték a sírban. — Szeged jog&szviUflának 
mély részvéte mellett kisérték el utolsó atjára va-
sárnap délután a 62 éves korban elhunyt dr. 
Prhwarti Józsefet Az egyházi szertartAs után dr. 
Frenkel Jenő rabbi búcsúztatta az elhunytat. 
Lamberg Mór főkántor gyászéneke után dr. Szé-
csényl István az ügyvédi kamara nevében elérzé-
kenyülve vett bucsut dr. Schwartz Józseftől. Be-
szédében kiemelte az elhunyt törhetetlen hitét a 
magyar jövőben és art a rendületlen reménységét, 
amellyel nap-nap után várta a revíziót. Dr. Bod-
nár Géza a .szűkebb baráti kór nevében mondott 
utolsó istenhozzddot az elhunyt koporsója előtt, 
majd dr. Schwartz Józsefet L gyászolók nagy se-
rege bir.érte kl a temetőbe. 

— Rr. Berees János üdvözlése. Barátok és 
tisztelök nagy tábora kereste fel ma dr. Berecz 
János egyetemi tanárt felsőházi taggá történt 
megválasztása alkalmából. Brrecz professzor meg-
hatva mondott köszönetet a jókívánságokért 

— Hirtelen halál. Hétfőn a mentőket a Csei -
des-urca 12. számú házba hívták segítségül, 
ahol Kónya Antal 45 éves hentessegéd h irWen 
rosszul lett. Mire. a mentők kiértek, Kónya 
meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. 

Karácsonyi és ufévi ajándékok 
BöriSndök, rntikUlök. nénzíúrcdlc. r n d d M k e l I é k e k . b e r e n d e -
zett hazrtióh méUen leasálJUo/t árban, a lenufabb divat 
szerint. December 1-töJ tankör l-ig 5 pengőn felüli vásárló-
naU i darab c < j n o s gyér- k U P V C H 4 / d o 4 é k / d r o > a k m e f f r e o * 
meZt. ncngöerszénvt adok I n i l l i f t . délé* szerint I s gyorsan 
készülnek. Í15 Kézimunka retikülOk moaitromöaa. K 

SBorbély József bifründös, Feketssas ucca 21. 


