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a legelő ugy is, ha elleniben száraz év vain, 
akkor teljesen hiábavaló a klözlegelőikr© for-
dított munka. 

Bokor Pá l elnök szerint tehát két inidit-
vány merült föl: az egyik Wilmmer Fülöpé, 
amelyben Wim/mer a közlegelők belterjes 
hasznosítását kilvánja, a másik Becsey Ká-
roly dr.-é, aki viszont a íközlegelőík kiterjesz-
tése mellett foglalt állást, A két inditvány-
nyal szemben Bokor Pál a tanács eddigi mód-
szerének föntartását kéri. és napirendire térést 
javasol a két indítvány fölött. A bizottság 
Bokor Pál előterjesztését fogadta el. 

Ezután a költségvetés részletes tárgya-
lására térték át. 

A „Házak jövedelme" cimü tételnél' Be-
csey Károly dr . azt javasoltja, liogy a városi 
bérházat jobb karban tartsák. Wimmer Fü-
löp szerint k á r minden krajcárér t , amit a 
bélilázra költenek. A városi ibérlház dolgával 
ne is foglalkozzanak addig, iámig a második 
városháza föl nem épiil, akkor 'is csák arról 
legyen szó, hogy a városi bérházat bontsák 

Kiss Arnold azt mondja, az lenne csak 
fényűzés, ilia bérhágat lerombolnák. Éppen 
ellenkezőleg, Becsey Károlylyal egyetértően, 
azt indítvány ózza, hogy mielőbb alaposan re-
noválják a bérházat. Wimmer Fiüíöip fiöívilá-
gositást kár arra vonatlkiozólag, bogy éven-
ként miibe kerül a bérház javlitgatása a vá-
rosnak. 

iHoltzer Aladár: Semmibe se! 
Wimmer: Bocsánat, olyan gazdag emiber-

nek, mint ön, az semmi, de a város nagyon 
is megérzi az ilyen pénzpocöékolást. Éven-
ként legalább 50.000 koronába, kerül a bérház 
reparálása. Holtzer Aladár nem járull hozzá 
Wiminser ind'itványához, mert a város magá-
nak a (bérháznak a tatarozására eddig sem-
mit sem fordított, hanem ehelyett a hivatali 
helyiségek ren/dlbehozására. költött sokat. 

(A .bizottság az elnök (felszólalása után 
ugy határozott, hogy ezt a (kérdésit most le-
veszi a napirendről és 'akkor tesz javaslatot 
róla, ha egylik legközelebbi ülésén bemutat-
ják majd azt a kimutatást, amely feltün-
teti, hogy tíz óv alatt mennyit kioltott a vá-
ros a bérház javítására. 

Tmchler Endre főjegyző a rendőri költ-
ségeknél azt az észre'vételt' teszii, liogy a beje-
lentő hivatal fölállitásának Mötségedt eset-
leg hozzá lehet csapni a 32000 koronás rend-
őrségi államsegélyhez, de véleménye szerint 
nem ajánlatos. Miiután a közgyűlés kimon-
dotta a bejelentő hivatal fölállítását, de ugy 
is várni kell vele, legjobb volna, ha a 'beje-
lentő hivatal költségeit a jövő évi államse-
gélyből fedezné a város. 

Somogyi Szilveszter dr. csák azt kíván-
ja megállapítani, hogy a közgyűlésen egyál-
talán nem volt szó arról, hogy a bejelentő 
hivatafköl-tségeit a jövő évi államsegélyből 
fedezzék. 

Taschler: Ezt nem is mondtam. 
Somogyi Szilveszter dr. kiéri a (bizottsá-

got, hogy a bejelentő hivatal költségeit an-
nál is inkább illesszék bele a költségvetésbe, 
mert nem lehet tudni, hegy jövőre mennyi 
államsegélyt kap a város. Majd ha aztán — 
elegendő államsegélyt ifcaip a város, akikor a 
bejelentő hivatal költségeit vissza lehet té1-
riiteni a város pénztárába. A bizottság a fő-
kapitány előterjesztését fogadta el. 

Ezután még a többi bevételi tétel,eket tár-
gyalta le a bizottság, miaijid az elnök az iillést 
berekesztette és a költségvetés folytatólagos 
tárgyalását szombaton délután négy órára 
halasztotta el. 

Tonelli Sándor 
a Kamara titkára. 

— Szabó Gyula kitüntetése. — 

(Saját tudósítónktól.) A kereskedelmi és 
iparkamara mai teljes ülésében, titkárrá vá-. 
laszto'tta meg Tonelli Sándor dr.-t, az Or-
szágos Iparegyesület másodtitikárát. A teljes 
ülés nem feledkezett meg Szabó Gyula má-
sodtitkár eddigi érdemes munkásságáról és 
vitathatatlan érdemeiről sem, amelyeket min-
den irányban honorált. Tonelli vezető titkár-
sága mellett Szabót titkárrá léptette elő és 
ennek megfelelően állapította meg fizetését 
és ügykörét. 

Tonelli eddigi munkásságáról és érde-
meiről ma már ép nekünk lehet a legkevesebb 
mondanivalónk. Ismertettük eddigi működé-
si körét, mely a gyakorlati ismeretek meg-
szerzésében, reprezen,tálasában és a komoly 
tudományos elmélyedésben egyaránt maga-
san túlemelkedett a bürokratikus megnyilat-
kozásokon. Hisszük, hogy ambíciója, múltja, 
képzettsége, rátermettsége, munkáskészsége 
és tettereje a kamara szolgálatában hasznos 
és produktív értékekké finomodik. Munkás-
ságát ép állásának különlegessége miatt élénk 
érdeklődéssel várja a város, amelynek ipara 
és kereskedelme legfőbb támogatóját óhajtja 
látni a kereskedelmi és iparkamara titkárá-
ban. 

A teljes ülés ép ugy, mint az ezt megelő-
ző értekezlet a komoly és higgadt megfon-
toltság jegyében folyt le. Nagy elismerés il-
leti az egész ügy helyes és méltó lebonyolí-
tásáért az elnökséget, amely választásával 
bizonyára nem akarta megbántani azokat az 
értékes embereket, akiknek neve a titkárvá-
lasztással kapcsolatban forgalomba került. 

A kamarai titkárválasztás ügyében ma 
délelőtt fél tizen,kettő re éntekeziletre IhWta 
össze az összes kamarai tagokat Szarvady 
Lajosi, a. kamara elnöke. A tagok majdnem1 

teljes számban jelentek meg az értekezleten. 
Háromnegyed tizenkettőkor .nyitotta meg az' 
értekezletet az elnök és rövid beszéd kísére-
tében tudtára adta az egybegyűlteknek, hogy 
mivel a kamara belső életében igen fontos 
ügy, a kamarai t i tkár .megválasztása kerül 
eldöntésre délután, szükségesnek tartotta, 
bogy ezt megelőzőleg eszmecserét folytassa-
nak a tagok és már ennek keretében bizonyos 
többségi megállapodás tűnjék ki'. 

Az elnök általános helyeslést keltő 
ekszpozéje után ismertette azokat az embere-
ket, akik tudomása szerint a kamarai titká-
ri állásra pályáznák. Ezen 'ismertetés kereté-
ben a következőket mondotta: 

Abban a sorrendiben, amelyben az állás-
ra való aspilrálásukat bejelentették az illetők, 
fogom én is bemutatni őket a tisztelt érte-
kezletnek: 

Szabó Gyula, kiamiaüánk másadtitkára. 
Tizenegy évi gyakorlati működése van. Ez 
alatt az idő alatt kiváló munkaerejének, tu1 

clásáfnak ós szakképzettségének tanúbizony-
ságát adta. Két héttel ezélőtt küldöttség je-
lent meg nálam 16 ipartestület nevében és a 
küldöttség ,Szabó Gyula mellett foglalt ál-
lást. Ez minden bizonnyal olyan akció, me-
lyet figyelemre kell méltatni. Szalay József 
dr., Szeged városának helyettes főkapitánya. 
Kiváló jogász és nagyon ag,iiis_ember. RéL 

geblb idő óta foglalkozik már közgazdasági 
és kereskedelmi kérdésekkel, gyakorlati téren 
nagy sikert ért el több kiállítás rendezésé-
vel. Palócz László, a „Szegedi Híradó" fele-
lős szerkesztője. Irodalmi működését méltóz-
tatnak ismerni. Érdemes tevékenységet fejt 
ki városunkban közgazdasági és szociális 

irányban. Száimos értekezlete és cikke jelent 
meg közgazdasági irányban. Endrei Kálmán 
dr., volt nagyváradi ügyvéd is pályázatot 
nyújtot t be. Szigyártó Albert ntevét is kény-
telen vagyok felemlíteni, bár megjegyzem, 
bogy az ő nevében senki nem nyújtot t be ná-
lam pályázatot és igy nem is tudom reflek-
tál-e tényleg a ti tkári állásra. Tonelli Sán-
dor dr., az Országos Iparegyesület másodtit-
kára. Elméletileg és gyakorlatilag kiváló 
képzettséggel rendelkezik. Anélkül, bogy bő-
vebben kiterjeszkednéim eddigi működésére, 
meg kell jegyeznem, hogy kiváló jogász, kép-
zett és nagytudásu közgazdász. Tanulmá-
nyozta Boszniát és Hercegovinát, t i tkára 
volt a turáni kiállításnak, gazdag nyélvisme-
rettel rendelkezik. Részt vett a londoni nem-
zetközi gazdasági kongresszuson. Több kitű-
nő művet irt, amelyeknek minket érdeklő ak-
tualitása, különösen a balkáni exportra vo-
natkozik. Én az ő titkárrá választása mellett 
foglalok állást. Azt hiszem ebben a tényke-
désemben öklök is szívesen fognak engemet 
támogatni. Dacára azonlbán ezen állásfogla-
lásomnak a régebb szerzett érdemeiket is te-
kintetbe akarom, hogy vegyük. Válasszuk 
meg Tonelli Sándort a kamara vezető titká-
rának, Szabó Gyulát pedig léptemiik elő 
kamarai titkárnak és fizetését emeljük fel 
érdemei elismeréséül és munkásságának mél-
tó jutalmául 5500 koronáról 600Ö koronára, 
lakbérét is toldjuk meg évi 200 koronával. 
(Altalános helyeslés,') 

Szakáll József: Én nem vagyok Ülve a 
meghívásnak. í r j unk ki pályázatot és aztán 
döntsük el rendes választás ut ján, bogy ki 
legyen a t i tkár. 

Csernay József (kültag): Nagyon helyes-
lem, hogy az elnökség ilyen méltányos meg-
oldást talált. Azt szeretném azonban, ha pre-
ciziroznánk a két t i tkár működését. Legjobb 
lenne, ha Szabó Gyula vezetné az ipari ügye-
ket és Tonelli ur pedig a kereskedelmi 
szakot. 

Bauer József hódmezővásárhelyi kültag 
megalkuvásnak ta r t j a az elnökség indítvá-
nyát. Szerinte annak a. személye, akit meg-
választanak u j t i tkárnak, leaiaiosonyitási 
szenved azáltal, hogy a. imásodtitkárt ugyan 
akkor kiemelik állásából és mellé helyezik. 
Pályázat ki,irása mellett foglal állást. 

Wimmer Füöp: Hálás köszönettel ós el-
ismeréssel vagyok az elnökség iránt , mert 
teljesen a kamara méltóságának előnyére 
való eljárást tanúsított ebben a kérdésiben. 
Szabó Gyulla, aki tőle telhetőleg a tegnap 
igyobb lelkiismerettel, szorgalommal és tiitf-
dássál tölti be közel 12 éve állását, föltét-
lenül előléptetést érdemel. Ez olyan termé-
szetszerű dolog, hogy egyáltalán nem esik e 
miat t csorba a megválasztandó vezető titkár 
méltóságán és tekintélyén. Mindenki előtt, a 
ki a végzett munkát becsüli, kell, hogy ez az 
érv tiszteletreméltó legyen. It t azonban meg 
kell állnunk és a két hatáskört preciziroz-
nunk nem lehet, mert magától értetődik, 
hogy a vezetőtitkár a pusztán adminisztrá-
ciós ügyek intézésén kivüil, a tulajdonképeni 
vezetést is intézi. Ami a kérdés másik részét 
illeti, hogy meghívás, vagy pályázat u t ján 
töltessék-e be az állás, erre vonatkozólag 
döntőnek keld lenni, a nagy többség már is 
kialakult azon véleményénék, hogy él foga-
dandó az, amit az elnökség a jánl : a meghí-
vás. Elvégre az elnökség azért van, hogy min 
den fontosabb kérdésben irányítást adjon és 
ezt nem csak el kell fogadni, hanem hálás kö-
szönetet is kell érte szavazni. 

Reich Jenő zombori kül tag szólalt fö! 
ezután, aki szintén azt hangoztatta, hogy az 
elnökség ál láspontjára helyezkedni az egye-
düli célszerű ebben a kérdésiben. 

BntorVásárlók 
Tisztelettel 
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