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öréf Aodrássy Gyoia lesz a mliiiszferelnclk 
— A kabinet megmarad eddigi összetételében. — 

Budapest, augusztus 17. Befejezett 
tény, hogy gróf Andrássy Gyula, mint de-
zignált miniszterelnök tér vissza Budapest-
re. A kabinet mai összetétele megmarad. 
Aadrássyt és Serényit /asúmap várják 
vissza Bécsből. 

Budapest, mgusztus 17. „A Na, ' Be:s-
br>' arról értesül, hogy a király megbízta 
Aadrássyt a Kormány megalakításával. Az 
esti bécsi lapok Andrássy dezignálását be-
fejezett dolognak tartják. 

A Neues Wiener Tageblatt értesülése 
szerint augusztus 20-Jkán nevezik kl And-
rássyt miniszterelnökké és ugyanakkor 
mentik fel Esterházyt miniszterelnöki állá-
sa alól. Esterházy tagja lesz az András'sy-
kablnétnek, még pedig vagy mint pénzügy-
miniszter. vagy mint tárcanélküli negyedik 
miniszter. A képviselőházat október helyett 
szeptember elsíi napjaiban hívják össze, 
hogy meghallgassák a kormányelnök nyi-
latkozatát. 

Budapest, augusztus 17. A Poliíikati Hír-
adó beavatott helyről arról értesül, hogy 
Esterházy távozása végleges és igy helyet-
tesítésére nem kerít! a sor. Andrássy mi-
niszterelnöksége eldöntöttnek tekinthető. 
Esterházy nem fog részt venni a kabinet-
ben és jó forrásból nyert értesités szerint 
Andrássy a pénzügyminiszterség betölté-
sénél Wekerle Sándorra gondolt, aki azon-
ban nem vállalta el ezt a szerepet. 

Bécs, augusztus 17. A Neue Freie Pres-
se írja: Gróf Esterházy szabadságra megy 
augusztusban. Ezen idő alatt gróf Apponyi 
Albert fogja helyettesíteni. Ha rövidesen 
nem ál! helyre a miniszterelnök egészsége, 
akkor bekövetkezik az, amire Mezőssy mi-
niszter beszédében célzott, tudniillik, hogy 
Andrássy lesz az utóda. 

Belíigyminlszfer-válfozás ? 
Bécs, augusztus 17. Itteni politikai kö-

(Saját tudósi tónktól.) Népes gyűlést tar- | 
totiak pénteken este a szegedi magántiszt- j 
viselők egyesületi helyiségükben. Wimmer 
Fülöp elnökölt, aki bejelentette, hogy a bel-
ügyminiszter ismeretes rendelete folytán, a 
melyet a Délmagyarország pénteki száma 
ismertetett — nem alakithatnak közös he 
szerzési csoportot a köz- és magántisztvi-

' viselők. Az uj helyzetben, amely igy adódott, 
most már haladéktalanul dönteni kell, ép 
azért kéri a jelenlevőket, nyilatkozzanak, 
megalakitsák-e a magántisztviselők beszer-
zési csoportját és ha igen, mily módon. 

Gottlieb Jakab indítványozza, hogy a 
beszerzési csoportot haladéktalanul meg-
alakítsák, a főnökök és vállalatok támogatá-
sával. Wimmer Fülöp előadja, hogy a vál-
lalatok —• amint ő reméli — a szükséges 
pénzt szivesen bocsájtják rendelkezésre, el 
kell ezen kiviil intézni a szervezet dolgát 
és az ügyeket vezető és intéző bizottságokat 

rökbeu hire járt, hogy Paifavlcinl állam-
titkár az Andrássy-kabinetben belügymi-
niszter lesz és Ugrón a mostani belügymi-
niszter más magas állás betöltésére van 
kiszemelve. 

Apponyi a választójogért 
Budapest, augusztus 17. A kormány 

tagjai ma délelőtt, amikor visszatértek a 
király születésnapja alkalmából tartott is-
tentiszteletről, együttesen felkeresték Es-
terházyt, Gróf Apponyi Albert üdvözölte a 
miniszterelnököt a Lipót-rend nagykereszt-
jével történt kitüntetése alkalmából. 

— Bármi történjék, — mondotta Appo-
nyi, — az a cél, amelyért egyesültünk, az 
áftElJános titkos választójog megvalósítása, 
semmi körülmények között sem csorbát 
nem szenvedhet és mi változatlan törhetet-
lenséggel fogjuk kiküzdeni annak meg-
vaiósitását. 

Esterházy miniszterelnök néhány szó-
val megköszönte a kabinet tagjainak üd-
vözlését, azután egy másik teremben gróf. 
Zichy Aladár üdvözölte Apponyit hasonló 
kitüntetése alkalmából. Apponyi kijelentet-
te, hogy csakis magas korára való tóin-
íettel részesült a nagy királyi kitüntetésben. 

A munkapárt áüásponfja 
Andrássyval szemben. 

Budapest,-augusztus 17. A „8 Órai Új-
ság'" irja: Andrássy miniszterelnöksége 
esetén gróf Zichy János híveivel együtt 
hajlandó lesz Andrássyt a miniszterelnök-
ségben támogatni. A munkapártban az ui 
alakulással szemben még nem alakult ki a 
végleges vélemény. A párt egyelőre vára-
kozó álláspontot foglal el és Andrássy pro-
gramjától teszii függővé, hogy hajlandó-e 
legalább abban a támogatásban, részesíteni, 
mint az Eíterházy-kormányt. 

kel! megalakítani. 
Fekete Mór mindenek előtt azzal a ké 

réssel fordul a főnökökhöz, hogy egyszer 
segítsenek .alkalmazottaikoir, -adjanak ka 
matmentes kölcsönt, A szervezetet ugy. kép-
zeli, hogy kell egy minden tekintetben meg 
felelő szakember, aki az üzletet intézi, rak-
tár és egy jóléti bizottság, amely megálla 
pitja a beszerzendő árukat, a szétosztást és 
felügyel annak igazságosságára. Minthogy 
a beszerzési csoport a magántisztviselőknek 
nem hitelezhet, arról is gondoskodni kellene, 
hogy a cégek beszerzési előleget adjanak 
alkalmazottaiknak. 

Aczél Géza: Ami a beszerzés illeti, a 
cikkek legnagyobb része központok kezé-
ben van. Hogy a többi még szabad cikket 
működési körébe vonja-e a beszerzési cso-
port, az későbbi elhatározás dolga, 60— 
70,000 korona forgalmi tőke elég, ezt a pénzt 
nem lesz nehéz megszerezni, a Back-maiom 
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nagyobb Összeget bocsáji kamatmentesen 
rendelkezésre. Bizonyos, hogy a többi ma-
gáncég- is, amelyeknek szintén nem volt 
káruk a háborúból, erkölcsi kötelességének 
ifogja tartani a beszerzési csoport támogatá-
sát. Mielőtt az üzleti szervezetről tárgyal-
na, szeretné, ha Wimmer ismertetné azt az 
eszmét, amelyet fölvetett. 

Wimmer Fülöp ezután a következő ja-
\asktot terjeszti elő: 1. Küldjenek ki egy 
bizottságot arra, hogy a pénzt a vállalatok-
nál előteremtse és vezesse a beszerzési cso-
portot. 2. Alakítsanak intéző bizottságot, 3. 
A Szegedi Kereskedők Egyesületének rész-
vénytársasága hajlandónak mutatkozott ar-
ra, hogy a kezelést — tisztán ,a rezsi fel-

számításával - elvállalja, fogadják köszö-
nettel ezt a készséget és kezdjenek a válla-
lattal tárgyalást. Ha ez sikerül, kész szer-
vezet áll rendelkezésre, nem kell raktárakat 
tartani, berendezni, beruházkodni. 

Szász Ernő: A beszerzési csoportot 
minden magántisztviselő a legnagyobb 
örömmel üdvözli. A csoport létesítése ki-
zárólag a főnökökön múlik. Nincs azonban 
kétsége benne, hogy a szükséges összeg 
összejön. Szerinte sokkal nagyobb tőke kell, 
mint 50—60,000 korona, de elő lehet és kell 
teremteni ~2 -300,000 koronát is, ha szüksé-
ges. Ami a szervezetet illeti: ha nagyobb 
arányokban akarják létesíteni a beszerzési 
csoportot, akkor önállóan csinálják, egyéb-
ként a Beszerzési részvénytársasággal, az 
összeköttetés létrehozása azonban nagyon 
nehéz. Helyes íenne, ha a részvénytársaság 
a vállalatok résziéről biztosítandó előnyök 
ellenében a csoport tagjainak kedvezménye-
ket nyújtana. 
. Ferber Jakab szerint helyesebb a Be-

szerzési részvénytársasággal az összekötte-
tést megteremteni, mert az már egy meg-
levő, működő kereskedelmi szervezet. Itt 
azonnal kell ^segíteni, pedig ha a beszerzés 
terére lépn'ek, keresni kell az összeköttetést, 
ami egy kész szervezetnek már megvan. 
Pásztor József előadja, hogy arról, hogy 
megteremtsék-e a Beszerzési részvénytár-
sasággal az összeköttetést, nem határozhat-
nak, mert még kétes, hogy a vállalat vállal-
koz-ik-e rá. Vatíhora István kijelenti, hogy 
az elnöklete alatt álló részvénytársaság, ha 
módjában lesz. készséggel á!l rendelkezésre. 

Fischhoí Dezső szerint az összekötte-
tés létesítésével nem tákaritanak meg sem-
mit, a vállalat bizonyos rezsiket átháríthat 
a csoportra. Pásztor József tiltakozik az 
ellen, hogy egy, jóindulata rendelkezésre 
állást, amely a tisztviselők ügyét van hivat-
va szolgálni, ilyen rosszindulatulag magya-
rázzanak. 

A vita bezárása után megalakították a 
magántisztviselők beszerzési csoportját. Az 
intéző-bizottságba megválasztották: Aczél 
Gézát, Bokor Adolfot, Koós Elemért, Lend-
vai Sándort, Pásztor Józsefet, Szász Ernőt 
és Wimmer Fülöpöt. Az ügyvezető-bizottság 
tagjai lettek: Vargáné, Tachauer Rezsin, 
Fischhoí Dezső. Ferber Jakab, Gottlieb Ja-
kab. Pataki Károly, Fekete Mór, Kardos Mi-
hály, Klein János, Bárdos Ödön, Kis Nándor 
és Wolf Dezső. 

Kis Nándor a megjelentek hálás köszö-
netét tolmácsolta a vezetőségnek és indit-

Megalakították a szegedi magántisztviselők beszerzési 
csoportját, 


