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sok helyéül, ha az antant belemegy az álta-
lános békébe. -

BÉCS: Czernin külügyminiszter, aki az 
osztrák delegációk elnökét megbeszélésre 
hivia meg, amikor a megkezdődő béketár-
gyalások ügye is szóba került, igy nyilat-
kozott: 

— Remélem, hogy nagyon hamar ismét 
részt veszek a delegációk munkájában. 

KOPENHÁQA.- A Politiken tudósítója 
jelenti: Anglia elismeri a bolsevik! kormányt, 
hogy megakadályozza azt, hogy Oroszor-
szág Németország vazahisa legyen, 

Az olaszok kiürítették 
állásaikat a Garda-tónál. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS, december 18. 
Negro és a Garda-tó között az olaszok mi-
után felrobbantották a Negro-völgyben levő 
hidakat és a Tonale vízesésnél Jeyö müveket, 
kiürítették a várostól északra íevö állásokat, 
amelyeket csapataink nyomban megszálltak. 

ESsölyesziett amerikai 
forpedózuzó. 

— Egy német búvárhajó bravúrja 
a La Manche-csatornában. — 

Berlin, december 18. (Wolff-iigynökség.) 
Egyik buvárhajónk parancsnoka, Rose ka-
pitány, december 5-én a La Manche-csator-
nában megsemmisitetrte a Jákob Jones nevü 
amerikai torpedózuzót és két .matrózt elfo-
gott. A búvárhajó ezután a legerősebb ellen-
hatás dacára jó eredménnyel megtámadta 
a kereskedelmi forgalmat és elsüllyesztett 
nyolc gőzöst, több mint 22.000 bruttótonna 
tartalommal. Ezekből négy nagyobb gőzöst, 
•erősen biztosított kísérő menetből lőtt ki, 
köztük a Westerland nevü 3012 tonnás an-
gol gőzöst, amely szenet vitt Lheitből Mat-
tesbe és a Nyanza nevű 4053 tonnás angol 
gőzöst, egy egyedül haladó felfegyverzett 
gőzöst erős őrkiséretből lőtt ki. Az Earl-
world nevü 2353 tonnás angol gőzös ellen, 
amelyet őrhajó kisért, s amely az angol par-
tokon nyugat felé haladt, torpedótalálatot 
ért el. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Calllaux hamisítványnak nevezi 
a vád okmányait. 

Berlin, december 18. A Humanité ir ja: 
CaiUaux a mentelmi ügyében kiküldött bizott-
ság előtt azt mondotta, hogy Clémencéaanak 
ellene beterjesztett okmányjai hamisítványok. 
Ennek következtéiben a bizottság a miniszter-
elnököt harmadszor is kihallgatta. Clemen-
ceau azt vallotta, hogy az okmányokat har-
mdik kézből és ugy kapta, amint a bizottság-
nak átadta. 

Caillaiux-t egyébként radikális szocialista 
barátai közül többen arra figyelmeztetik, mi-
szerint hagyja abba azt a parlamenti törek-
vését, hogy beszédekkel igyekezzék egyen-
getni a béke útját, amire a mai harctéri hely-
zetnél ugy sem lehet reménység. 

5zamdy Lajos lemondott a kereskedelmi és iparkamara 
elnöki tisztéről. 

— Teljes ülés a kamarában. — Előkészületek az elnökválasztásra. — 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 

kedden délután teljes ülést tartott. Az ülésen 
Weiner Miksa alelnök mindenekelőtt Szarva-
dy Lajos e nőknek a kamarához intézett le-
veiét mutatta be, amelyben meggyengült 
egészségi állapotára és családi körülményei-
re való hivatkozással kéri a teljes ülést, hogy 
az elnöki tisztségről való lemondását tudo-
másul vegye A teljes ülés Wimmer Fülöp és 
Bokor Adolf hozzászólása alapján ugy hatá-
rozott. hogy mindenekelőtt ragaszkodásáról 
és nagvraoecsiiiéséröi kívánja biztosítani 
Szarvady Lajos elnököt és küldöttségileg 
kéri fel őt lemondásának visszavonására. A 
küldöttség Szarvady Lajost nvomban fel is 
kereste és előtte Weiner Miksa tolmácsolta 
a teljes ülés óhajtását, hogv állását továbbra 
is tartsa meg. Szarvady Lajos elnök azon-
ban hivatkozván a már levelében előadott 
körülményekre, megköszönte a kamarának 
iránta tanúsított-melegen megnyilatkozó ro-
konszenvét. egyúttal kijelentette, hogy szán-
deka, mellyel saját egészségének tartozik, 
megmásithaíian. A küldöttség visszatérte 
után a teljes ülés a kamarai törvénv 13. és 

14. §-ai alapján elhatározta, hogv az uj el-
nök választása iránti teendőkre megteszi a 
szükséges intézkedéseket, egvben Dedig Bo-
kor Adolfot jelölő bizottsági elnökké megvá-
lasztván, felkérte őt. hogv a. kamara beltag-
jait jelölő ülésre hívja össze. Kimondotta 
egyúttal a teljes ülés azt is. hogv a legköze-
lebbi alkalommal fog méltó formában gondos-
kodni Szarvady Lajos közel husz éves elnöki 
működésének megörökítéséről. 

A teljes iiiés foglalkozott a hatósági 
munkaközvetítő intézet létesítésének és át-
szervezésének ügyével és utalással arra az 
ismeretes incidensre, mely szerint a vároo 
tanácsa a mnnkaközvetitő hivatal vezetéséi 
jogvégzettséghez kívánja kötni, elhatározta a 
kamara, hogv maga részéről szintén felír az 
Országos Munkaközvetítő Hivatal elnöksé-
géhez, kérve annak közbenjárását, hogy a 
mai vezető tisztviselő, akinek működése ed-
digelé általános megelégedéssel találkozott, 
helyén maradhasson. Régi szokáshoz képest 
évzáró ülését felhasználta a kamara árrá is, 
hogv oly egyéneket, akik a kamarával gyak-
rabban működtek együtt különböző közér-
dekű tárgyalásoknál, levelező tagjai sorá-
ba bevétessenek. Az újonnan megvá-
lasztott levelező tagok a következek: Ba-
loghy Ernő főispán, Zombor. dr. Biedl Samu 
fii részgyáros. Szeged, Gál Miksa bankigaz-
gató, Szeged, dr. Hegedűs Lóránt ország-
gyűlési képviselő, Budapest, dr. Katona Béla, 
a Magyar szakirók orsz. egyesületének elnö-
ke és a Magyar közgazdasági évkönyv ki-
adója. dr. Kelemen Béla főispán. Szeged, dr. 
Szende Pál, az OMKE ügyvezető alelnöke, 
Budapest, Thierring Oszkár felsőipariskolai 
igazgató, Szeged. 

Ezután Tonelli Sándor titkár az elnök-
ség megbízásából a kamara 1918. évi költ-
ségvetésének tervezetét mutatta be. amely 
a bevételeket 134,478.03 koronában, a kiadá-
sokat pedig 126.450 koronában irányozza elő 
és igy összesen 8028.03 korona felesleggel 
zárul. A költségvetést, amelv nagyjában és 
egészében az 1917. évi költségvetés keretei-
ben mozog, csupán a háboru által előidézett 
drágulási viszonyokat veszi tekintetbe, — a 

teljes ülés elfogadta és ugv intézkedett, hogv 
a mutatkozó felesleg, elsősorban az 1916 év-
ről maradt és az 1917 év folvamán nem fe-
dezett szárszámadási hiánynak a kiegyenlí-
tésére fordittassék. Bemutatta az elnökség a 
Szegedi Bőripari Szövetkezetnek és az Első 
szegedi cipő, csizma és papucstermelő szö-
vetkezetnek a kamarához intézett leveleit, 
melyekben a szövetkezeteik egyenkint 5— 
6000 koronás alapítványt tesznek olvan szak-
mabeli iparosok, illetőleg segédek külföldi 
tanulmányának elősegítésére, akik a külföldön, 
óhajtják magukat mesterségükben tökéletesí-
teni. A teljes ülés a két szövetkezetnek nagy-
lelkű alapítványáért őszinte köszönetet sza-
vazott és megbízta az elnökséget, hogv egy-
részt erről a szövetkezetet írásban is értesít-
se, másrészt pedig az ügy formális részéneik 
elintézése iránt a szükséges intézkedéseket 
•megtegye. Kiutalványozta azonkívül a teljes 
ülés a szegedi állami felsőipariskola bács-
bodrogmegyei és Csongrád,megvei• illetőségit 
növendékei részére megszavazott 2000 koro-
nás ösztöndijat és ösztöndíjat állapított meg 
Tornyai János hódmezővásárhelyi illetőségű 
keleti kereskedelmi akadémia hallgató tanul-
mányainak folytathatása céliából. 

Az előadottakon kívül még két nagy-
fontosságú bácsbodrogmegvei ügy volt a 
kamara teljes ülésének napirendjére kitűzve, 
melyeket Szabó Gyula titkár referált, aki 
annak idején az ezen ügyek tárgyalására 
tartott zombori értekezleteken a kamarát 
képviselte. E két ügy: a Mosztonga érnek a 
szabályozása és a hármas Palánka község-
nek várossá és gazdasági központtá . Való 
fejlesztése. A Mosztonga tudvalevőleg a' 
Bácskának leggazdagabb kendertermelö vi-
dékeit szeli keresztül és vizét nagymértékben 
használjak .a kenderá'ztátásra. Minthogy azon 
ban száhalyözas hiányaban a víznek tisztán-
tartásai biztosítani nem lehet, a bácskai, kert-, 
üer értéke nem- emelkedheiik olv magasra, 
•mint azt tiszta vizzel vaio kezelés mehett 
lehetne biztosítani. Mindenekelőtt kívánatos-
nak muatkozuk tehát, hogv a Mosztongának 
szabáíyozasára a kezdeményező lépesek ugy 
a kamara, mint Bácsüodrog-varmegye tör-
vényhatósága részéről meglétessenek. A ka-
mara a szempontok figyelembevételével az 
előadót megbízta. hogy a legközelebbi teljes 
iiiés elé a helyi érdekeltséggel és- a kultúr-
mérnöki hivatallal való tárgyalás alapján 
részletes memorandumot terjesszen elő. A 
hármas Palánka községnek várossá való fej-
lesztése ügyében szintén ugy határozott a 
teljes ülés, -hogy az erre iránvuló , akciót 
őszinte örömmel üdvözli és a maga részéről 
mindent elkövet, hogy ez a gazdasági szem-
pontból is fontos terv a megvalósulás stádiu-
mába juthasson. 

Az ülés befejeztével Weiner Miksa al-
elnök visszapillantást vetett a lezajlott 1917. 
év eseményeire és arra a nehéz működésre, 
amelyet a kamara tagjainak támogatásával 
a lefolyt esztendőben kifejtett. Megköszön-
vén a kamarai tagoknak odaadó munkássá-
gát. azon reményének adott kifejezést, hogv 
a következő 1918. év talán már meg fogja 
hozni a mindnyájunk által várt áldásos bé-
két, amelv kétségtelenül uj fejezetet fog je-
lenteni a kamara történetében és az egész 
•magyar közgazdasági életben. A taeok nevé-
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