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Választásra készülnek a 

szegedi munkásbiztositóban. 
- Értekezlet az ipartestületben. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután öt 
órára értekezletet hivott össze Pálfy Dániel 
a szegedi ipartestület elnöke. Az értekezlet 
a munkáspénztári választással foglalkozott, 
amely vasárnap lesz, Ekkor fogják megvá-
lasztani a Szegedi Kerületi Munkás-ibetegse-
gélyző Pénztár közgyűlési tagjait, alkik vi-
szont a felügyelő-bizottságot, az igazgató-
ságot és az elnökséget választják meg. A 
Délmagyarország már ismertette azt az el-
lentétet, amely a választási előkészületek so-
rán az iparosok és a kereskedők között föl-
merült. Az iparosok egy része Pálfy Dániel 
vezérlete alatt ellenzik, hogy a választási tisz-
tába fölvegyék Bokor Adolfot is, ia pénztár 
jelenlegi alelnökét. Az iparosok másik része, 
azonban ezt helyteleníti és emiatt volt ma 
értekezlet, amelyen döntés nem történt, ha-
nem ugy állapodtak meg, hogy mindenki 
ugy szavaz, ahogy azt egyénileg a legjobb-
nak találja. 

Délután öt órakor nyitotta meg az ér-
tekezletet Pálfy Dániel elnök, a következő 
szavakkal: 

-— Tisztelt iparos társaim, az értekez-
letet ezennel megnyitom. Tudják már, hogy 
miről van szó. Itt csak azt akarom még egy-
szer kifejteni, hogy én Bokor Adolf ellen ko-
rán tse személyes szempontok miatt foglalok 
állást, hanem azért, mivel inkompatibilitás 
merült föl ellene, ö mint gyógyszerész, nem 
lehet a pénztárnak alelnöke, mivel ez össze-
férhetetlen. Erre nézve fölhozok a múltból is 
példákat. Huszonhárom évvel ezelőtt alakult 
Szegeden egy betegsegélyzö pénztár Barcsay 
Károly gyógyszerész elnöklete alatt. Ennek 
az intézménynek 4—5000 tagja volt. Követ-
kezménye pedig az lett, hogy a Barcsay-féle 
gyógyszertár annyira föllendült rövid idő 
alatt, hogy Szeged első patikája lett. Azután 
fölmerült az összeférhetetlenség kérdése, 
Barcsay odahagyta az elnökségét és ma már 
kétségtelenül nem a Barcsay-féle gyógyszer-
tár a legelső Szegeden. Nekem a legszentebb 
meggyőződésem, hogy Bokor Adolfnál in-
kompatibilitás forog fenn és Iha ezzel egye-
dül magam maradok is, akkor is ezen az ál-
lásponton leSzek. 

Szegő Árpád: Egyáltalán nem osztom 
az elnök véleményét. Csak kétféteképen le-
het összeférhetetlenséget megállapítani: hi-
vatalosan és önkényesen. Három év előtt pe-
dig már felvetődött az összeférhetetlenségi 
kérdés és a miniszterihez intézteik ez ügyben 
fölterjesztést és a miniszter nem mondotta ki 
az összeférhetetlenséget. Ennek dacára lehet-
ne erről beszélni, ha nem olyan emberről 
volna szó, mint Bőkor Adolf, akinek egész 
közéleti tevékenysége a legönzetlenebb. Hisz 
Bokor Adolf mindenütt és mindig ott van, a 
hol igazi közérdekről van szó és saját érde-
keit nem egyszer alárendelte eddig is a köz 
érdekének. Hogy a munkáspénztárnál hibák 
vannak, ez tagadhatatlan tény, de annak nem 
Bokor Adolf az oka. Miért teszi az elnök ur 
a hibákat itt szóvá, miért nem küszöböli ki a 
hibákat a munkáspénztárnál, hiszen ott is ön 
az elnök. 

Az elnök: Azt a fölterjesztést nem a mi-
nisztert döntötte el, hanem az Országos 
Pénztár, ahol Bokor Adolf igazgatósági tag. 
De van még törvény, amely ép ugy kötelezi 
Bokor Adolfot, mint akárki mást. Ez a dolog 
tényleg három évvel ezelőtt történt és akkor 
a fölterjesztést az én tuidtom nélkül, való-
sággal a hátam mögött csinálták meg. És az 
adatok sem feleltek meg benne a valóságnak. 
Nem irták meg, hogy Bokor Adolf a pénztár-
nak kollektív szerződés alapján a szállítója. 
Mert ha ezt meg írják, akkor még az a fó-
rum is kimondja az összeférhetetlenséget, a 
mely Bokor Adolf embereivel van tele. 

Szegő Árpád: Hát bizony ez az eset na-
gyon különös. Ha én elnök lennék valahol és 
engem kijátszanának, a hátam mögött intéz-
nének el fontos ügyeket, akkor az ellen eré-

lyesen tiltakoznék és levonnám a konzekven-
ciákat. 

Az elnök: Legyen nyugodt, én is tilta-
koztam. 

Szabó Ferenc (cipész): Ezelőtt vagy 20 
évvel én is együtt voltam Bokor úrral a be-
tegsegélyzőben. És 'mondhatom, dacára, hogy 
Bokor ur volt az elnök, mégis egyformán 
hozattuk a gyógyszereket mind a három sze-
gedi patikából, mert akkor csak három patika 
volt még Szegeden. Sőt majdnem mindig ugy 
volt, hogy a Bokor-patikáiból kevesebb 
gyógyszert vettek, mint máshonnan, mert ez 
a patika a belvárosban vdlt, a szegény mun-
kás meg a külvárosban lakik. Huszonhat éve 
ösmerem én már kérem a Bokor urát, de 
mondhatom, hogy a legbecsületesebben, a 
legegyenesebben dolgozott mindig. Látjuk ezt 
különben most is a városi közgyűlésen, ahol 
jó érvekkel dolgozik a közérdekben. 

Az elnök: Ott lehet önzetlen! 
Schatz Izsó: Ez egy nagyon különös 

ügy, amiért most összejöttünk. Először is 
társadalmi szempontokból kell megvilágítani. 
Semmiesetre sem érdemes ezért az iparossá-
got a kereskedőkkel összeveszíteni. A mosta-
ni nehéz viszonyok között, amikor mind-
nyájan úgyis annyira zaklatva vagyunk, 
személyes kérdésben miért exponáljuk any-
nyira magunkat? Hiszen egyikünk se olyan 
lelkes hive a munkásbiztositónak, hogy ezért 
ilyen handa-bandázást vigyen véghez. Én azt 
ajánlom, hogy Bokor Adolf neve maradjon 
benne a lisztában és ilyen nehéz időkben ne 
szálljunk még egymással is harciba. 

Ezután Böröcz Pál szólalt föl, aki amel-
lett volt. hogy igen is iki ikell mondani az ösz-
szeférhetetlenséget, mert Bokor a szintén 
szerződéses szállítója. Valihora István eré-
lyesen kel Bokor Adolf Védelmére és kifejti, 
hogy nem lehet és nem szabad egy ember-
rel igy elbánni, aki 18 éve van már a pénz-
tárnái. Csodálja, hogy épen most, a válasz-
tás előtt teszik szóvá az összeférhetetlensé-
gét és Pálfy Dániel ezt mint elnök, eddig 
elnézte. És bármit is mondanak Bokor ellen-
felei, egy tény; hogy jogtalan haszonszer-
zésre állását soha föl nem használta. 

Elnök: Ezt nem is mondom. 
Valihora: Hát aikkor ,hol az összeférhe-

tetlenség? 
Sokáig polemizál még az elnökkel, majd 

Lövész Antal szólal föl. Hosszas beszédének 
tendenciája Bokor ellen irányul. Erre Szegő 
Árpád reflektál. Ezután még az elnök be-
szélt, aki iázzál zárta be az értekezletet, hogy 
szavazzon ugy mindenki, ahogy a lelkiisme-
rete diktálja. 
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Az általam készi-
tett rágásra kitűnően használható a valódi fo-
gaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat 
teljesen pótolják. Készitek továbbá arany koro-
nákat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. 

Bármilyen javitást 4 óra alatt készitek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 
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A Szeged-Alföldi 

és a Pálfy-gyár. 

(Saját tudósítónktól.) A Szeged-Alföldi 

Takarékpénztár rendezésének ügye — ami-

ről elsőnek adott hírt a Délmagyar ország — 

végleges befejezéshez közeledik. A Merkúr 

bankkal való tárgyalásait április 17-én fe-

jezte be Pataki Vilmos vezérigazgató, pon-

tonkint ismertettük akkor azokat a föltéte-

leket, amelyekben a tárgyaló felek megálla-

podtak. 

Ezek szerint a Merkúr delegáltakat küld 

a Szeged-Alföldi Takarékpénztár igazgatósá-

gába és felügyelő-bizottságába. Az eddigi 

veszteségek fedezésére le fogják bélyegezni 

a részvényeket, oly arányban, hogy a tény-

leges veszteségek ezzel kiegyenlítődjenek. 

Ha esetleg erre nézve a részvénytőke lebé-

lyegzése elégtelen llenne, vagy pedig ujabb, 

eddig ismeretlen veszteségek merülnének föl, 

az igazgatósági tagok kötelesek két millió 

korona erejéig fedezetet vállalni. Ezzel szem-

ben föloldást nyernek az igazgatósági ta-

gok a visszleszámitoló hitelintézeteknél vál-

lalt kezesség alól, tehát az igazgatósági ta-

gok ujabb kötelezettséget nem vállalnak, csak 

a régieket konvertálják. A Merkúr annyi tő-

két bocsájt a Szeged-Alföldi rendelkezésére, 

amelynek segélyével nemcsak eddigi üzleteit 

bonyolíthatja le, hanem ujabb üzletkötésekre 

is berendezkedhetik. 

Az itt vázolt föltételek alapján — ame-

lyekhez a Szeged-Alföldinek nyomban össze-

hívott igazgatósága hozzájárult, a szerződés 

is elkészült. Pataki vezérigazgató szerdán 

Budapestre utazott, hogy a szerződés meg-

szövegezésénél a Szeged-Alföldi igazgatósá-

gának a fővárosban lakó tagjaival együtt je-

len legyen. 

A jól megkonstruált terv keresztülvite-

léhez Gerliczy Ferenc 'báró hozzájárulása 

szükséges, aki még nem érkezett haza Mün-

chenből. Ez sem késhetik azonban sokáig és 

igy a mai helyzet az, hogy a Szeged-Alföldi 

rövidesen rendes működési körbe tér. 

Foglalkoznunk kéli ismételten — és pe-

dig ezen a helyen — azokkal a jelentős vál-

tozásokkal, melyek a Hungária bank életé-

ben beálltak. Kugler Albert — mint ismere-

tes — eltávozott az intézet éléről. Utódja 

Walder Béla lesz, aki a napokban irja alá az 

ügyvezetői igazgatói állásra vonatkozó szer-

ződést. Az uj igazgatót és Aczél János dr. 

igazgató-főtitkárt legközelebb a direkcióba is 

be fogják választani. Mivel az intézet alap-

szabályai értelmében ilyen fontos változáso-

kat csakis a francia részvényesek beleegye-
zésével eszközllhet a magyar igazgatóság, 

azért egy igazgatósági tag a napokban Pá-

risba utazott, hogy a francia érdekcsoport jó-

váhagyását megszerezze. A bank különben a 

pénzviszonyok megjavultával néhány uj üz-

letágat akar bevezetni. Erre vonatkozólag is 

most folynak a tárgyalások. 

A Pálfy-gyár üzemének továbbviteléhez 

nélkülözhetetlen föltételnek látszik a rész-

vénytársaság megalakulása. Reális az uj vál-

lalkozás természetesen csak akkor lehet, ha 

abból az 1,400.000 koronából, amellyel a 

Szeged-Alföldi a gyárnáj érdekelt, legalább 

egy millió koronát leir. A miniszter egyéb-

ként legelső föltételül az államsegély meg-

adásánál azt állította föl, hogy a 600,000 ko-

rona értékű részvényhői, amelyet ki akarnak 

bocsátani, 400,000 korona be legyen fizetve. 
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