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Hócslzmák, hócipők, téli cipők dus választékban 
ABC és Kalászra Is. Szeoed, Kelemen u. 12. 

Szeged törvényhatósága 

ismét Back Bernátot választotta meg 
felsőházi taggá 

Pó t t ag : V ink le r Elemér 
Back Bernát nagyszabású várospolitikai beszéde 
„Lemondás helyeit hitet és bizalmat kell ültetni a 

lelkekbe és minden erővel meg kell kísérelni 
az ország gazdasági megújhodását" 

Rőder honvédelmi minisz-
ter Olaszországba utazik 

Budapest, december 7. Rőder Vilmos honvé-
delmi miniszter 11-én hivatalos minőségben Olasz-
országba utazik, hogy viszonozza Pariani tá-

bornok, olasz hadügyi államtitkár látogatását, aki 
a honvédség őszi hadgyakorlatain vendégként 
részi'.vett. A honvédelmi miniszter Olaszországbői 
előreláthatólag néhány nappal karácsony előtt 
tér vissza. 

(A Délmagvarország munkatársától.) A város 
parlamentje kedden dclben egyik fontos alkotmá-
nyos jogát gyakorolta: megválasztotta a város fel-
sőházi képviselőjét cs pótképviselőjét. A válasz-
tási aktus ünnepélyes külsőségek között folyt le. 
A városháza tornyára felvonták a zászlót, a lép-
csőket szőnyegekkel borították be, a lépcsőházat 
növényekkel diszitettek, a kapuba díszruhás őrsé-
get állítottak. 

A kö/.gyülós előtt a törvényhatósági kisgyűlés 
tartott ülést, amelyen előkészítették a rendkivüli 
közgyűlés két pontból álló javaslatát. 

Dr. vitéz I m e c s György főispán fel 1 óra -
kor nyitotta meg a közgyűlést. Megemlékezett 
arról, hogv hétfőn az egész ország meleg sze-
retetlel ünnepelte nevenapja alkalmából 

a kormányzóját. 

Az ünneplés melegsége bizonyítja, hogy az nem 
csak az államfőnek szólt, hanem a személyé-
nek is, amely megtestesítője az országban a 
rendnek, a nyugalomnak, á békés munkának, 
kifelé biztositéka az ország tekintélynövekedé-
sének. Bejelentelte a főispán, hogy a kormány-
zót névünnepe alkalmából táviratilag üdvözölte 
a törvényhatóság nevében. 

A közgyűlés tagjai állva hallgatták végig a 
főispán megemlékezését. 

Ezután dr. T ó t h Béla polgármeslerlielyet-
fes ismertette a kisgvülésnek a felsőházi tag 
megválasztására vonatkozó javaslatát. Beje-
lentette. hogy 

a kisgyűlés 

begavári B a c k Bernát újból való megválasz-
tását ajánlja á közgyűlésnek, mivel Back Ber-
nát egv évtizeden keresztül képviselte az or-
szággyűlés felsőházában a várost, közéleti 
működésével tekintélyt szerzett a városnak, 
egyéniségével, kvalitásaival is mindenkénen 
rászolgált arra. hogy újból elnyerje a város 
mandátumát. 

A főispán elrendelte 

a névszerinti titkos szavazást, . 

megalakította a szavazatszedő küldöttségeket, 
amelyek azonnal munkához láttak. Néhány 
perccel egy óra előtt a főispán kihirdette az 
eredményt. Eszerint leadtak összesen 161 sza-
vazatot. ebből érvénytelen volt öt szavazat — 

lel városi Moz! Dec. 8—10., szerdától pénteki* 

Ne higyj a férfinek! (inntrűiíim) 
Főszereplők: Joan Crawford és Clark GabTe 

Széchenyi Mozi Dec. 8—10., szerdától pénteki? 

Hősök a tenger alatt 
(NltSChevo) Dráma a tenger alatt. 

1 Főszerepl. Harry Baur és Iván Mosjonklne 

I torzó Mozi Ma utoljára 

íü oziiB. a feKete apaca es az OrdögaroK K n o 

öt üres szavazólap került ki az urnákból — a 
löö érvényes szavazatból 

152-őt kapott Back Bernát 
négyet dr. Vinkler Elemér, 

A közgyűlés lelkes tapssal vette tudomásul 
az eredményt. 

Ezután 
a póttagot 

választották meg. Most 137 szavazatot adtak 1c, 
négy üres szavazólapot érvénytelenítettek. 

dr. Vinkler Elemér 115 
dr. Tóth Imre 9 
dr. Berecz János 6 
dr. Széchénvi István 2 
és dr. Bokor Pál 1 

szavazatot kapott. A közgyűlés tehát felsőházi 
póttaggá dr. Vinkler Elemért választotta meg. 

Abban a pillanatban, amikor a főispán ki-
hirdette az éljcrizéssel fogadott eredményt, 
megszólalt a harang a városbúza tornyában, 
jelezve, hogy a közgyűlés teljesítette alkotmá-
nyos kötelességét. 

A főispán K i s s Ferenc vezetésével küldött-
séget alakított, amelv Back Bernátot és Vinkler 
Elemért meghívta a közgyűlési terembe. A vá-
ros újonnan megválasztott felsőházi képvise-
lőit nagv tapssal fogadta a törvényhatósági 
bizottság. 

Imecs főispán üdvözlő 
beszéde 

A megválasztottakat, akik az elnöki emel-
vény előtt állottak meg, a főispán ülvözölte. 

Ezután általános figyelem közben B a c k 
Bernát mondott beszédet: 

— Hálásan köszönöm a főispán ur kedves sza-
vait — kezdte —, amelyekkel közéteti tevékeny-
ségemet méltatni szíves yolt -és. lelkem mélyéből 
köszönöm a tisztelt közgyűlésnek kitüntető bizal-
mát, amidőn most már harmad zor méltóztatott 
a felsőházi képviseletével megbízni. 10 cv rlég 
hosszú idő még a népek történetében is ahhoz, 
bogy egy pillanatig megállva elmélkedve vissza-
pillantsunk a megtett útra. 

— A felsőháznak jogkőre 

eddig nem volt azonos a régi főrendiháznak jog-
körével. A felsőház működése óta csak háromszor 
fordult elő, hogy a felsőház érdemben változtatá-
sokat javasolt. Ezekhez mind a hatom alkalom-
mal a képviselőház hozzá is járult, elismerve ez-
zel a felsőház pártpolitikától mentes, nyugodt ér-
velését cs erkölcsi súlyát. A felsőháznak ezen 
korlátozott jogköre meddőnek tünteti fel egy tőr-
vényjavaslat körül elhangzó felszólalásokat, mi-
vel végeredményben a törvényjavaslatot el keilett 
fogadni. Ezeknek, dc főleg a budget körüli felszó-
lalásoknak célja, nz ország helyzetének telje.-,en 

I pártpolitikamentes bírálata, ami a képviselőház-
ban el sem képzelhető es uj gondolatok és eszmék 
felvetésével a közhangulat és közvélemény. Ilyen 
viták alkalmával elhintett maghói érlelődött meg, 

Többek között ezeket mondotta a főispán: 
— Szeged törvényhatósági bizottsága Méltó-

ságodat 1038 január 1-iől kezdődő 10 éveg ciklus 
tartaniára felsőházi taggá választotta. Amidőn 
ezt örvendetes tudőmás végélt közlöm, megálla-
pítom, hogy a bizalomnak ez a megnyilvánulása 
azt mutat ja , hogy Szeged népe .liálds azoknak, 

akik érte önzetlenül, szeretettel, odaadással dol-

goznak. Méltságod ennek a városnak szülötte s 
érdemekben gazdag több évtizedes közéleti szerep-
lése alatt nagy tudását, széleskörű tapasztalatait 
mindenkor polgártársai javára fordította. A há-
ború idején a tűzvonalban szolgálta a hazát, a 
forrdalmak alatt antibolsevis'a tevékenységgel 
járult hozzá a rend helyreállításához. Politikai, 
közgazdasági, társadalmi téren mindenkor mél-
tóan betöltötte azt a helyet, amelyre kiváló ké-
pességei, tekintélye, vagyona predesztinálták. Aliul 
az országgyűlés felsőházának 10 éven át tagja, 
felszólalásai a várost érdeklő, valamint egyete-
mes gazdaság kérdésekben mindenkor jelentősek 
voltak s a problémák megoldását elősegítették. A 
hiteléletet szolgáló $ egyéb jótékonycélu tetemes 
adományai, a képzőművészet cs a sport érdekében 
sürün megnyilvánult áldozatkészsége, csak ki-
egészítik azt a relifet, anijt Méltóságod köztiszte-
letben álló alakjáról a város polgársága lelkében 
megformált. 

Amidőn a törvényhatóság most Méltóságo-
dat felsőházi tagjává újból megválasztotta, hálá-
jának adott kifejezést eddigi közhasznu tevékeny-

ségéért s egyben bizalmának, hogy további miikö-
éscvel is polgártársai javát fogja szolgálni. 

— Vinkler Elemért — folytatta a főispán —, 
a hajdan testvér, földrajzilag most is töszomszédos, 
a valóságban mégis szin'.e megközelíthetetlen tá-
volságú városból sodorta ide annyiad magával a 
sorsváliozás, amit a trianoni békeszerződés hozott 
magival. Szabadka elvesztette ejg'vik fényes te-
hetségű fiát, Szeged azonban gazdagodott vele. 
Méltóságod uj otthont talált ebben a városban s az 

! uj otthon melegét széleskörű közhasznú munkával 
hálálta meg. Nem elégedett meg. azzal, hogy élet-
hivatásába nagyszerű jogászi és szónoki képes-
ségeivel excelláljon, hanem a hitbuzgalom terén 
és az életmegnyilvánulás legkülönbözőbb ágaiban 
polgártársai javára áldozta fáradságot néni is-
merőén tehetségét. Ez a magatartás közérdeket 
mindenek fölé helyező áldozatos munka, tekin-
télyt és népszerűséget biztosított-- Méltóságodnak, 
ami a mostani választásban is megnyilvánult, 

sok áldásos törvényalkotás. 
— Például már 1928-ban az első felszólalásom-

ban rámutattam arra, hogy a mezőgazdaságnak 
folyton növekvő eladósodása a gazdavédelem 
szükségességére figyelmeztet cs hogy elsősorban a 
mezőgazdaság nem birja el a magas kamatokat 

Talán én voltam az első, aki felvetet-
tem azt a gondolatot, hogy az, állam 

vállalja a kamatok egv részét 

és amint emlékezni méltóztatnak, 1931-ben meg is 
jelent a gazdavédelemről szóló törvény, mely ezt 
az elgondolást megvalósította. Szerénytelen volna 
azt állítani, hogy az én felszólalásom folytán tör. 

Gyönyörű antik 

csipke-
szövetek 

é r k e z t e k a 

Muskátli 
boltba. Kár ti az 
ucca 3. s z d m . 
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