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A ftl ieitfcet üüriil fölmerült VisszásSgoK orvoslását sürgeti 
a KeresKcáclnl és iparkamara. 

— Teljes ülés a kamarában. — Felirat a paprikakereskedeiem 
szabaddá tétele érdekében. — 

A kaimara keddien délután, Weiner Mik-
sa h. elnök vezetésével teljes ülést tartott, a 
melyen az eilmök leigelBősoríban a kamara üd-
vözletét tolmácsolja Mening MJMlly s Scháí-
fer Mártcin 'bettagokinaik, valiaimánt Rosenfeld 
Nándor és Tóth József lavefező tagoknak az 
őket ér t legfelsőbb kitüntetés alkalmából. Az. 
általános előterjesztéseikert! Szabó Gvula tit-
kár ismertette. Bemutatta ezek során a kü-
lönböző miniszteri leiratokat, vázolta a ka-
marának a különböző hatóságilag kezelt cik-
kek elosztása körül kifejtett tevékenységiét, a 
kamarának a Szegeden létesítendő műtrá-
gyagyár körül kifejtett akcióját éis az Orszá-
gos Hadiigondozó Hivatal által létesítendő 
rokkanttelepek ügyiében ellfqglaltj álláspont-
ját. Az előterjesztésékhez Komor Géza (Sza-
badka) szólt hozzá és azt az ivari enkor el-
osztása körül tapasztalt sérelmet tette szóvá, 
hogy mig egyes, nem is magyar részvény-
társaságok konzervgyártás céljára igen nagy 
mennyiségű cukrot kapnak, addig régi vál-
lalatok a leigtiaigytcbbmiárvü culkorhiáninyal 
"kíéjnytekinidk küzdeni. Indítványára az iilés 
kimondotta, hogy ebben az ügyibein sürgős 
felterjesztést kíván intézni a közélelmezési 
miniszterhez. 

Az eTnökság előterjesztést tett abbéin az 
irányban, hogy 

a kamarai kepiílet nagyobb váro-
sai szorosabb kapcsolatba hozassa-
nak a kamarával. 

Ebből a célból azífc javasolja, hogy ezek-
nek a városoknak kereskedelmi egyesületei 
és ipartestületei állapodjanak meg egy olyan 
bizalimi féní.nak a személyében, a,ki vállalja 
a helyi piacon felmerülő kívánalmaknak a 
közlését és információknak nyújtását a ka-
mara számára. Ez a bizalmi férfi abból a 
célból, hogy a kamara t e i e s ülésein is részt 
vehessen, beválasztatnék a kamara levelező 
tagja.nak sorába. Magától artetődöleg ez az 
iméiíMány a Kamarának a törvényben lefek-
tetett szervezetét nem érinti és főként az 
egyes varo-soK közvetlen Igényednek a kielé-
gítésére van hivatva. 

Ezután dr. Tonelli Sándor vezető titkár 
mutatta be jelentését a kamarának 

a felmemési ügyek körül kifejtett te-
vékenységéről 

és bejelentette, hogy az elnökség a reviziiós 
eredmények közlése után felterjesztéssel élt 
a kereskedelemügyi és pénzügyminlszferek-
bez, hogy a gazdasági életben vezető szere-
pet betöltő egyének felmentést ügyei épen a 
hadviselés szempontjából envhébb szempon-
tok szerint kezeltessenek, mint az a reviziá 
aikaimával tapasztalható volt. Bokor Adoií 
benag számqS -esetnék a felsoirolásía kap-
csán rámutatott arra, hogy a revízió az égés-
gazdasági élet számára nagy csalódást jelen 
tett. Hivatkozással arra, hogy a katonaság-
nál nsily nagy-számú segédszolgálatos van 
visszatartva, ki tulajdonképetn komoly mun-
kát nem végez, határdzaíli javaslatot .terjesz-
teni be, mely szerint a kamara keresse meg 
az érdekelt minisztériumokat, hogy 1) a gaz-
dasági életben vezető és nagyfontosságú ál-
lásokat betöltő egyének felmentési ügyeinél 
a közgazdaság, de egyúttal a hadviselés ér-
dekében, is enyhébb és körültekintőbb szem-
pontok érvényesüljenek, márt nmiilveneá a 
rcv'ziónál tapasztalhatók voltak. 2) Az arc-
vonalra nem alkalmas, önálló kereskedők és 
iparosok, akik a katonaságnál valamely 
speciális szolgálati ágban alkalmazva nin-
csenek, a lehetőség szerint polgári foglal-
kozásukba minél előbb visszabocxáj fussa-
nak. . .. .... d t é i t é i . : ^ 

Acztl Géza magáévá téve a beterjesz-
tett határozati javaslatot, azt a maga részé-
ről még a katonai felügyelet alatt álló vál-
lalatok egy speciális sérelmével kívánja ki-
egészíteni. Annak idején a kerületi felülvizs-
gáló bizottságok számos alkalmazottat front-
szolgálatra alkalmasnak minősítettek és őket 
a vállalatokból elvitték. Ezek közül azóta 

már sokan segédszolgálatosak, sőt rokkan-
tak lettek, az államnak csak pénzébe kerül-
nek, de a katonaság még sem bocsátja őket 
el. .4 kereskedelmi miniszUmim azt monaja, 
hogy hadseregszállitó vállalatok felmentési 
ügyeinek elintézésére nem illetékes, a hon-
védelmi minisztérium pedig a vállalatokat a 
kreskedelemügyi miniszterhez utasítja, A 
vállalatok érdekében a felterjesztésben kérni 
kellene tehát azt is, hegy az ilyen, időköz-
ben arcvonal szolgálatra aílkataatlanmá vált 
egyének ügye rendeztessék és ők a polgári 
foglalkozásba visszakeriiiljenelk. A teljes iilés 
a kettős javaslatot magáévá tette. 

A további tárgyak során elhatározta a 
teljes ülés, hogy folytatólagosan intézkedni 
kíván a textilkereskedők már régebben re-
parált sérelmeinek ügyében és kérni fogja 
a lenáruk átvételi árának felemelését. Fog-
lalkozott az iilés továbbá a balkáni kereske-
delmi kapcsolatok kérdéséivel és a Maros 
'szabályozásának és hajózhatóvá tételének 
ügyével. Az ülés e tárgyinál örömmel vette 
tudomásul, hogy a kamarának ez ügyben 
megindított -akciója mindenfelé széleskörű 
érdeklődést váltott ki és hogy ez az orszá-
gos fontosságú ügy a legkiválóbb szakem-
bereknél is visszhangra talált. 

Az ösztöndíj iigyek elintézése után 
Pálfy Dániel beltag 

a szegedj paprikakereskedelem 
sérelmeit tette szóivá és hivatkozott arra, 
hogy a lefoglalás folytán nemcsak lehetet-
len helyzetbe került a szegedi paprikapia*, 
hanem megtörtént az is, hogy milliókat érő 
készletek, amelyeik nem kerültek átvételre,, 
megromlottak. Az idén a paprikatermés a 
tavalyiuái sokkal nagyobbnak Ígérkezik és 
valószínűleg el fogja érni az 50—60,000 mé-
termázsát, amellyel szemben a katonaság 
szükséglete maximálisan 7—8000 méterrná-
zsát tehet ki. Tökéletesen elégséges, ha a 
kormány ezt a mennyiséget foglalja le, mig 
a többit hagyja meg a szabad kereskedelem 
kezében. Javasolja, hogy a kamara ilyen ér-
telemben irjon fel a közélelmezési minisz-
terhez. Az általános helyesléssel fogadott 
Indítvány kapasián Aczél Géza megemlítette, 
hogy a kormánynak esetleg a kivitel céljára 
is szükségesek lehetnek bizonyos mennyisé 
gek, miért is a z indítványt ugy kívánja mó-
dosítani, ihO'gy az -ilyen feltétlenül szükséges 
mennyiségek lefoglalása után szabadon ma-
radó készletek bocsáttassanak a kereskede-
lem rendelkezésére. Az illés ílven értelemben 
határozott. 

Egyes formális iigyek elintézése után az 
iilés véget ént. 

Előjegyzéseket az uj magyar 

sorsjegyekre 
elfogad eredeti feltételek mellett 

PfefŐ Ernő sorsjeggirodája, 
Szeged, Szcchenyl-fér 3. szám. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. — 

(A kormányt támogató pártok értekez-
letei.) Kedden este az Apponyi-pértiban 
-élénk volt az élet. A párt tagjai teljes 
számban jelen voltaik. Később valarneny-
nyieki; átmentek az allkoíimiáinypáhttoa. , —• 
'Az áhkolmánypártba-n is értekezi-et volt. 
kedden e;Ste. A párt nevében Gál Sándor 
'üdvözölte Hadik minisztert, aki az üdvöz-
lésire meleg szavakkal! válaszóit. Az alkot -
•miánypártban később megjelentek a kor-
mány t támogató többi pártok tagjai is. 

(Értekezlet a munkapártban.) Kedden 
este a munkapárt éirtekezlliet-et tartott, ame-
lyen viharosan ümiepeMk Tisza Istvánt, 
fe l szó la lás nem volt. A párt megbizta gróf 
Tisza Istvánt, hogy hciinap a képviselőház-
ban fejtse ki a párt álláspontját a minisz-
terelnök program beszéde után. Gróf Tisza 
István eleget fog tenni pártja kívánságá-
nak és Wökerle prcigrambeszéde után ki 
fogja fejteni a párt álláspontját. Az érte-
ke zíeit ezután vég-e-t ért, 

(Polcnyi ismét előtérben.) Politikai kö-
rc-kteiri'fel,tünést keltett , hegy Pólóinyi Géza 
hosszasan tanácskozott a Károlyi-párt el-
nökével. Polónyi kijelentette az egyik esti 
lap nnuinkatársának, hogy a politikai hely-
zet szükségessé tette egy némely -kérdés-
nek a tisztázását, ezért tanácskozott Ká-
rolyival. Azt hiszi, hogy a tárgyalásoknak 
méig folytatása lesz. Végül kijelentette, 
hogy Wekerle -személyét végtelenül becsü-
li és vállalkozását örömteljes bizalommal 
fogadja. Nemsokára mindenki látni fogj a j 
liogy milyen szerencse az országra, hogy; 
Wekerle kerülhetett az ügyek élére. , ' 

u j 

f. évi szeptember hó 15-ig 
eredeti feltételek mellett je-
gyezhetők a Szegedi Kéz-

műves Banknál. 
Előnyös lombardkölcsön! 

Üzlet-áthelyezés! 
Van szerencsém a n. é. közönséget ér-

tesíteni, hogy lóhus mészárszékemet 
a volt üzletemmel szemben levő Attila-utca 
9. számú házba helyeztem át. Húsárak 
a következő: Leves és paprikásnak való kilója 
4 kor., sütni való 4 - 8 Ó kor., továbbá kol-
bász-féle kilója 5 ' 6 0 kor. A n. é. közönség 
szives pártfogását kéri — tisztelettel 925 

Scheich Péter, lóhus-mészáros. 

csak rudakban 22.— 
és 24.— koronáért 

kapható Bokor-nál, Valéria-tér 

ÉHÉ K } Kisebb é s nagyobb 
V l l B mennyiségben eladó. 

Gárgyán Imre Kórház-utca 13. sz. 
Telefon 11-45. 


