
Szeged, Í916. május 28. 

tek meg és elkergették az ellenséges hajó-
kai a melyek zsákmányukat cserben hagy-
va, elmenekültek. Motor-hajónk, a géppuskák 

és (a zászló biztos helyre jutott. 

A Times a német flotta közeli 
akciójáról. 

Amsterdam, május 27. A Times tenge-

részeti szakértője irja: Számolni kell azzal a 

lehetőséggel, hogy a németek legközelebb 
támadóm lépitek föl ia balti klrtómányban 
és ezt a szárazföldi támadásukat Rigánál a 
tenger felől is támogatják. A német flotta-

akció azonban nagy akadályokba fog ütköz-

ni az Északi-tengeren. Ha ia németek a rigai 

öbölben az orosz flotta sakkban tartására 

nagy erőket gyűjtenek össze, akkor termé-

szetes, hogy hajóegységeiket máshonnan 

kell etvonniok. Például a he-lgolandi öbölből. 

Azonki-vül biztosi tani ok kell ia skageraki 

átjárói, valamint a Sund és Beit csatornáit. 

A németek ezeket az átjárókat ugyan ak-

nákkal zárták el, azonban mégis hadihajók-

kal' is kell őriztetniük a meglepetések ellen, 

A nórnet ílotának tehát háromfelé kell meg-

osztania erejét és e-zért nem hisszük, hogy 

Rigánál itagyobb támadást intézhessen az 
ofosz tengeri haderő ellen, mert ennél na-

gyobb (flottát használ föl a Balti-tengeren, 

annál inkább meggyöngíti defenzív és offen-

zív akcióképességét az Északi-tengeren. Ily 

körülmények között telhát a szövetséges flot-

ták közös akciója igen kedve-ző kimenetelű 

lenne, ha a németek csakugyan megvalósí-

tanák rigai tervüket. •ClhurÖhítl közlése sze-

rint Németország 1914 novemberében hu-

szonegy dreadnouglhtot és csatáhajót mobi-

lizált, amelyekhez azóta még (hetet csatolt. 

Ha Németország sikerrel takar akciót indí-

tani a Balti-tengeren, akkor csatahajóinak 

legaláb -a felét oda kell irányítania. 

Harc a tengeren. 
Rotterdam, imájus 27. A Lloyd-ugynök-

ség jelenti: Még meg nem erősített hirek 

szerint a St. Correntm nevű 216 tonnás fran-
cia gőzöst és a Cagliari nevű 2322 tonnás 

olasz gőzöst, az utóbbit torpedóval, elsii-
ly ész tett ék. A Theresia olasz gőzöst egy 

búvárhajó megrongálta. 
Lugano, máj-uis 27. A Stefani-iigynökscg 

a következő olasz hajók elsülyedését jelenti: 

A Lavenzo 3713 tonnás, épült 19KPben, a 

Waschington 2820 tonnás és a Birmania 
2215 tonnás. Mind a három gőzös legény-

ségét mégmentették. A Stefani-ügynökSég 
jelentése iszerint a Corminalo olasz gőzöst 

Ós a Orelhno, Roberlo és Gini'ita olasz vi-

torláshajókat elsülyesztették. A legénységet' 

megmentették. 

Bern, május 27. A Temps jelenti Mad-

ridból, Ihogy a Hermenia személyzetét Bar-

celónában partraszállitották. A hajót magát 

egy búvárhajó Baltimore felé való útjában 
elsüly esztelte. 

Román lap a Salandra-kormány 
bukásáról. 

Bukarest, május 27. A Libertatea fel-

tűnő helyen azt a ihirt közli, ihogy .a Sa-
Umdra- kormány bukása a folytmos súlyos 
vereségek miatt küszöbön áll. A király sür-

gősen a főhadiszállásra trendélte Tittoni pá-

risi olasz nagykövetet, mert az uj kormány-

ban neki szánta a külügyminiszteri tárcát. 

Kezdeményezzen a kamara iparfejlesztési 
mozgalmat. 

- Kecskeméti Antal beadványa a szegedi kereskedelmi és iparkamarához. 
(Saját tudósítónktól.) Kecskeméti -Antal, 

szegedi gyáros a helyi ipar fejlesztését célzó 

beadvánnyal ,fordult a héten a kereskedelmi 

és iparkamarához. A beadvány, amely a ka-

mara működésének megreformálását is sür-

geti, azzal kezdődiík, hogy a háború kitörése 

óta semmisem történt az ipar, különösen pe-

dig az ipar fejlesztése érdekében, -semmit sem 

hallani arról, hogy miként tudnak majd gon-

doskodni a -munkásokról és azok továbbképzé-

séről. A helyes ut — mondja a beadvány — az 

iparfejlesztés utja, abban a munkában, amely 

iparállamutá fejleszti az országot, az iparka-

marának kell vezető .szerepet vállalni. Ez után 

a bevezetés után a beadvány igy folytatódik: 

— Szerintem a kereskedelmi és iparkama-
ráknak főfeladata, egyedüli célja lenne, ihogy 
a kereskedelmet és ipart .irányítsák, fejleszté-
sét előmozdítsák, hogy ezen a téren úttörők-
ként szerepeljenek. Itt sajnálatomra ki kell je-
lentenem, ihogy a kereskedelmi és iparkama-
rák ezen a téren eddig hivatásuknak egyálta-
lán nem feleltek meg és amikor itt ismételve 
kijelentem, hogy távol áll tőlem bárkit is sze-
mélyében megbántani, hivatását és munkássá-
gát kritika tárgyává tenni, de fenti állításomat 
fenn kell tartanom a mi kamaránkról is. 

Hiszen nem is a személyekben, hanem in-
kább a rendszerben, vagy rendszertelenségben 
van a hiba és különösen abban a menthetetlen 
rossz magyar szokásunkban, hogy mindenben, 
de mindenben felülről várjuk az -irányítást — 
helytelenül fejeztem ki magam — nem is váre 
juk az irányítást, de csupa szokásból vagy il-
domosságiból meglhajlunk a felsőbb kívánal-
mak -és akarat előtt és kény t$itn-kelletten ma-
gunkévá tesszük az ipari téren kapacitássá 

avanzsált előkelőségek irányítását, amelyet 
mint megmásithatatlant tekintünk és foga-
dunk el. 

Az országban tudtommal 17 kereskedelmi 
és iparkamara működik. A kamaráknak mint 
teljesen független testületeknek pártpolitikától 
menten, személyek és személyes -érdekek kizá-
rásával és mellőzésével csak egy helyesen ki-
tűzött céljuk és irányuk lehet s kell hogy le-
gyen: a gazdasági és iparpolitika, az ipar 
pártolása és az ipar fejlesztése, az ipar fejlesz-
tésének helyes irányítása és ebben az irányban 
az összes kamaráknak teljesen egyöntetűen 
keli eljárni, de viszont egymástól teljesen füg-

getlenül. Szerintem ugyanis a kamarák csakis 
az esetben állanak hivatásuk magaslatán és az 
esetben nem végeznek meddő munkát, ha első-
sorban azonosítani tudják magukat az iparo-
sok érdiekeivel és kamarai működésűkkel bele-
illeszkednek és alkalmazkodni tudnak a kerü-

letükben levő iparosok szokásaihoz, -fel tudják 
fedezni ipari hajlamaikat. És az a munka, 
midőn és amelynek a kamarai kerületek már 
egyöntetűen és egyenlő rendszerrel nem jár-
hatnak cl, é-s amikor a legnagyobb és legnehe-
zebb. a legideálisabb és leghazafiasabb feladat 
megoldására vannak hivatva, mert ugyebár, 
természetes és ezzel nem mondok uj dolgot, 
hogy azok az intézkedések és azok az eszkö-
zök, amelyek pl. a besztercebányai, bra-ssói, 
marosvásárhelyi, vagy mondjuk soproni ipar-
kamarai ikerületekben esetleg fényesen bevál-
tak, vagy beválnának és előidéznék az ipar 
fejlesztését, a temesvári vagy pláne a szegedi 
kamarák területén telje-sen csődöt mondaná-
nak, mert ezekben a kamarai kerületekben az 
emberek általában más -szellemben nevelked-
tek és az iparra való hajlamuk és gondolko-
dásuk is más. 

Azért tehát a kamarák működésének nem 
szabad kimerülni úgyszólván abban a tényke-
désben, hogy tudomásul veszik alkár egészé-
ben, akár módosítással a kereskedelmi minisz-

ter leiratait, amelyre megteszik esetleges ja-
vaslataikat és észrevételeiket; megteszik javas-
lataikat a hetivásár ,a vásár, a végeladás és 
hasonló kérelmek engedélyezése tárgyában, el-
intézik az ösztöndíj és egyéb segélykérvén 
ket, véleményt nyilvánítanák a -szakkérdések-
ben, érdemlegesen elintézik az esetleges szub-
venció és állami segédgépek iránti kérvény •-
ket, a javaslat tétele előtt helyszíni szemléket 
tartanák és (kutatásokat eszközölnek, mert tud-
juk jól, hogy az állami szubvenciók, Segédgé-
pek kiosztásához és az állami segélyeknek a 
megszerzéséhez a kamarák ajánlatán kivül 
nem annyira a kiváló ipari érdem, hanem in-
kább, vagyis csakis a protekció megszerzése 

volt szükséges. 

Jól tudom és tudjuk -mindannyian, ha ka-
]auránkhoz akár a kamarai tagok részéről, 
a'kár a társkamaráktóil, vagy iparosoktól és ke-
reskedőktől leirat, átirat, vagy javaslat érke-
zett, az a legszigorúbb, leggondosabb birúlat 
és megvitatás tárgyát képezte és az érdemle-

s dolgok és ügyek fel is küldettek illetékes 
helyre, az ügyet érintő javaslattal vagy bírá-
lattal, de ez az aktaszerv elintézés az iparnál, 
az iparfejlesztésnél tovább fenn nem állhat, 
az ipari ügyeket radikálisan érdemlegesen és 

lehetőleg gyorsan kell lebonyolítani, mert a 
késedelmes elintézés csak hátrányára válhat 
és rendszerint váik is minden jó ügynek. 

Hogy mindezen fonákságokon segítve le-
gyen shogy a kamaráknak általában meg-
felelő ügymenetet biztosithassunk. Szükséges-

nek tarlom, hogy a kerületi kamarák mint tel-
jesen független testületek minién felsőbb be-
folyástól mentesátt-essenek és azok élére teljesen 
független, kipróbált, szakavatott egyének, —. 
mondhatnám talán ipari és kereskedelmi szak-
tekintélyek kerüljenek, mint vezető titkárok, a 
kik a melléjük rendelt megfelelő szánra és kép-
zettségű, ugyancsak kipróbált tisztviselőkkel in-
tézzék és végezzék a kamara ügyét. 

Sem a titkár, -sem pedig a kamarai tiszt-
viselőik más hivatalt, legyen az akár fizetéses, 
akár tiszteletben, nem vállalhatnak sem ipar-
telepeknél, sem más hasonló intézményeknél, 
vagy vállalatoknál, mert ezzel önzetlen függet-
lenségük esetleges csorbát szenvedhetne. 

A kaim arai bel- és kültagokat, valamint a 
levelező tagokat a kamarai kerületek ismert, 
kipróbált iparosaiból és kereskedőiből kell v -
1 asztam, akik hivatásuk mag slntán állanak. 
A választásoknál az illető kereskedőnek, vagy 
iparosnak nem anyagi viszonyai, vagy keres-
kedésinek és ipartelepének kiterjedt volta, 
vagy személyes összeköttetése, hanem szak-
avatottság, kereskedői és ipari rátermettsége, 
önzetlen becsületessége szolgáljon érdemül arra, 
hogy a kereskedelmi és iparkamara tagja lehet, 
vagy azzá választják. 

Az ipari és kereskedelmi kamarák működé-
sét. már fentebb vázoltam, rle hogy -eredményes 

) működést fejthessen ki a kamara, feltétlenül 
szükséges, hogy a kerületében levő úgyszólván 
összes iparos-ok névjegyzékét szerezze be, -sőt 
föl tétlenül szükságes lenne, hogy az iparosokat 
mondhatnám törzskönyvezve tartaná nyilván. 
Kutatást kellene végezni, hogy a kerületbeli 
iparosok közül kik végeznek produktív m-unkát, 
kik fejlesztik akár kis, akár nagy mérvben, d'p-. 
érdemlegesen és eredményesen iparukat, ezeket 
az iparosokat a kamarának, illetve a kamarai 
titkárnak, vagy az erre hivatott tisztviselőknek 
kellene felkeresni, vele érintkezésire lépni 
animálni iparának fejlesztésére, erkölcsileg, 

sőt ha szükséges, anyagiak megszerzésével is 
támogatni; ha szükséges, az illetőt felvilágeri 
tani és utasítani, kezére járni, hogy adja be 
kérvényét az állami szubvenció vagy segédgé-
pek iránt illetéke helyen, a legnagyobb erély-
lyel támogatná é elkövetni mindent, liogy a-z 
ügy érdemlegese , minden külső protekció ki-
zárásával, csupán a kamara: ajánlatára sürgő-
sen elintéztessék és ezért szükséges, hogy « bqp 


