Swgoá, IMS. jamiSr 11).
nak tartóztatva és teljesen el vannak zárva
nemcsak a külvilágtól, hanem hozzátartozóiktól és védőiktől is. ő k e t is a Caiilauxféle összeesküvés részeseinek tartják.

: A hareSereken nem volt
különös esemény.
BUDAPEST, január 18. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Lényeges eserniények nem voltak.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.

Csekély harei tevékenység
nyugaton.
BERLIN, január 18. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Az arcvonal legnagyobb részén csekély volt a harc! tevékenység, amely csupán a Cambraítól délnyugatra ievö vidéken
volt élénkebb. Prosnestól északra és északkeletre végrehajtott kisebb vállalkozásokból
foglyokat szállítottunk be.
Keleti harctér: Nincs" újság.
Macedón és olasz arcvonal: A helyzet
változatlan.
LUDENDORFF, első föszáiJásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

LEGÚJABB.
MILANO; A Corriere della Sera jelenti
Pétervárról: A Lenin ellen való merényletet
egy asszony követte el, aki nyomban a merénylet után eltűnt. Lenint a golyók nem találták. Pétervári lapok azt iriák. hogy ez az
eset nyilván egy ujabb terrorista ikorszak
kezdete egyes forradalmi szocialista frakciók
részéről.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Egyik tengeralattjárónk elsülyesztett Anglia
nyugati partján 4 gőzhajót, egy francia őrhajót, egy vitorlást és egy halászhajót.
STOCKHOLM: Itteni bolseviki körökben elterjedt hirek szerint Trockij legközelebb Bresztlitovszkból P é t e r v á r r a uta'zik,
hogy a többi népbiztosokkal együtt az alkotmányozó gyűlés . összehívása
kapcsán
megbeszéléseket folytasson. Ezután rövid
pétervári tartózkodás után Trockij ismét
visszatér Bresztlitovszkba. (M. T. I.)
BRESZTLITOVSZK: A Magyar T á v irati Iroda jelenti: Trockij ma éjjel P é t e r v á r r a utazott. Az orosz delegáció többi tagja és egész személyzete Bresztlitovszkban
maradt.
AMSTERDAM: Odessza utcáin az ukrán és a makszinmlista csapatok között csata
fejlődött ki. Az ukránok elfoglalták a SZIHházat, amelyét gépfegyverekkel szereltek
föl. A harc az egész városra átterjedt. A vörös gárda vezetője halálos sebet kapott. —
Synope cirkáló és más csatahajók megjelentek a kikötőben és tüzelést indiottak a városra. A makszimallsták ezután elfoglalták a
város többi részét.
FRANKFURT: A Frankfurter Zeitung
jelenti Bernből: A Journal newyorki jelentése szerint egy tengeralattjáró a galvestoni
öböltől száz mérföldnyire elsülyesztett egy
amerikai gőzöst. A hir áz egész városban
nagy feltűnést és izgalmat keltett és a hir
következtében a tőzsdén nagy hanyatlás jejei mutatkoztak.
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Wimmer
Fülöp a kereskedelmi és iparkamara uj elnöke
A kereskedelmi és iparkamara pénteken

nek erősítése körül a legeredményesebb módélután teljes, ülést tartott, amelynek napi
Dolgos keze
mindig és minA kereskedelmi és iparkamara pénteken ndon.
körülnyomában
a legeredményesebb
trióe k erősítése
rendjére a Szarvadv Lajos lemondásával denütt
a munka eredményei láthatók és tamegüresedett elnöki állás betöltése volt ki- pasztalhatok. Azok közétartozik ö is, azon,
tűzve. A választás csendes lefolyásúnak ígér- kevesek közé. akik nem rombolnak, hanem
kezett. ugyan, mert a kamara bizalma egy- építenek; akik a nehéz és sulvos munkát
értelműen Wimmer Fülöp irányában nyilat- nem sokaliák. a kicsit el nem unják és minkozott meg, mégis a tagok közül sokan jelen- dig és mindenütt ott vannak, ahol egv-egv
tek meg. hogy az uj elnöknek székfoglalóját ötlettel, kiadós gondolattal segiteni lehet az
meghallgassák. Wimmert megválasztása után ügyeken, ahol egész emberek kellenek a gáta megjelent tagok nevében Wéiner Miksa al- ra és ahol csöndben, zajtalanul és minden
elnök üdvözölte, aki beszédében különösen hivalkodás nélkül kell teljesíteni az emberazokra a nagv feladatokra mutatott rá. a baráti megnyilatkozásokat, a jótékonyságnak
melyek a kamarára a háboru befejeztével könnyszáritó. istenes feladatait.
háramlanak és biztosította az uj elnököt,
Mesébe illő áz a teljesítmény, amit a
hogy ebben a munkában a kamara tagjai oda_
jótékonyság
terén végez. Ajtaja tárva-nvitva
adólag fogják támogatni. Wimmer
Fülöp
azok
előtt,
akik
a szegénység tarisznyájászékfoglalójában különösen arra utalt, hogy
épen a jelen viszonyok nagyobb programok ból falatoznak, akik az özvegység, az árvanyújtására nem alkalmasak. Híven, eddig ság fekete fátyolával járják az élet kálváriakövetett elveihez épen azért csak azt ígéri, utiait és akik keresik a munkát és munkával
hogy működésében inkább a tettek fogják óhajtják megkeresni a napi betevő falatot.
Három évtizeddel ezlőtt. amikor a vávezérelni és lehetőleg tartózkodni fog a hang.
ros
fiának
jelentkezett.. kis vityilló jelezte , a
zatos. de tires szavaktól. Azt óhajtja, hogy
amelvnek lielvén m a a moa kamara működését elsősorban a reális, Bakay-gyárat,
narchia
egyik
legnagyobb
gyártelepe terül él.
komoly munkának szentelje. A napirenden
munkát,
biztos
megélhetést
adva a dolgozni
lévő kérdések közül kiváló fontosságot tulajakarók
százainak.
Az
ő
teremtése
a gyár a
donit az átmenetgazdaság ügyének, melvnrk
mai
kiterjedésében,
ő
hozta
virágzásba
és
megoldása a magyar közgazdasági életnek
emelte arra a színvonalra, amilyenről pár
egyik legfontosabb feladata s melyből a kaévtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertek.
marának is ki kell venni a részét. A helyi Nemcsak dolgozni tud, de dolgoztatni is és
viszonyokat! illetőleg különösen arra mutat senki nálánál nem honorálja gazdagabban a
rá, hegy Szeged ipari fejlődését különösen az munkát, aminek látszata van. A háboru szogátolja, hogv a szénbeszerzés nehézségei itt morú napjaiban az ő vezetése alatt álló tisztsokkal nagyobbak, mint az ország többi vi- viselők és kétkezi munkások nem érzik a
dékein. Arra kell tehát törekedni, hogv Sze- nincsetlenséget. a drágaságnak nyomasztó
ged olyan energiaforrásoknak jusson birtoká- ] terheit, mert az emelkedő drágasággal aránv.
ba, melyekkel' a szenet pótolhatja. Idetarto- I ban áll az az emelkedő fizetés, amivel dolzik különösen a földgáznak és a Maros vízi- gozó társait honorálíatja.
erejének ipari célokra való kihasználása.
Nem kereste az elnöki'állást, ami vél
Mindkét iigv a közeljövőben a kamarát erősen foglalkoztatni fogja. iMikor azonban megtisztelték, de a kamara keresve se találezekhez a feladatokhoz a kamara tagjainak hatott volna tetterősebb, agiilsabb. invenció-,
támogatását kéri. nem mulaszthatja el azt. zusabb embert az elnöki állásra, mint Wimhogy Szarvadv Lajosnak husz éves elnöki mer Fülöpöt, aki az uj tisztségben bizonyára
működésére utaljon és hogv az ő fáradha- szaporítani fogja sikereinek é s hívőinek szátatlan munkásságát és az ellentéteket ki- mát. akik várva-várják munkájának, uiabb
egyenlítő modorát tiizze ki maga elé példá- gyümölcseit...
*baabbbbbb«bbbaaaaaa»abbb«aambab«h»aa«aa««sb3abbafc.
nak.
Az uj elnök székfoglalója után a teljes
ülés a decemberben leköszönt Szarvadv Lajos elnökkel szemben rótta le a kamara háláját. Egyhangú határozattal kimondotta az
ülés. hogv- érdemeit jegyzőkönyvben örökíti
meg, arcképét a kamara ülésterme számára
elkészítteti és erről őt átiratban értesiti. Bejelentette az elnökség, hogv a kamarai tagoknak önkéntes adományaiból és egyes rendelkezésére álló alapoknak felhasználásából
húszezer korona tőkét sikerült összehozni, a
mely „Szarvadv Lajos-alapitvány" néven azt
a célt fogja szolgálni, hogv kamatai felváltva a kamarai kerületet érdeklő közgazdasági
munkádnak díjazására és külföldi kereskedelmi és ipari tanulmányutaknak elősegité. ére fordíttassanak. A teljes ülés ezekhez a
határozatokhoz egvhangu lelkesedéssel hozzájárult.
•
Wimmer Fülöp, a kamara ui elnöke, tul
a hatvanon és előkelő, fontos és szakadatlan
munkásságot involváló állásaiban eevre keresi a fokozott munkát, azokat a tennivalókat, amelvek az ipar. a kereskedelem erősitő fejlődését célozzák, amelyekkel a dolgozni tudó és akaró tisztviselőkar és munkásság helyzetén emberséges érzéssel segíteni lehet és azokat a feladatokat, amiknek
előre- és keresztülvitele a köz, érdekében
valók.
Három évtizede már. hogv Wimmer
ré-zt vesz ennek a városnak maidnem minden akciójában, társadalmi, ipari, kereskedelmi és kulturális mozgalmában. Három- évtized ielzi időben azt a teljes értékű munkásságot. amit önzetlenül, a tiszta kezű. érző.
szívű és erős lelkű ember minden energiájával végez a város fejlődése és intézményéi-

POLITIKAI HIREK.
— Budapesti tudósítónk teiefonleiemtése. —
(Wekerle Bécsben.) A Magyar Tudósító jelenti: Wekerle Sándor miniszterelnök
pénteken délután Marcheggen át Bécsbe,
érkezett.
•
j
(Gróf Serényi Bécsben.) Gróf Serényi
•Béla kereskedelemügyi miniszter pénteken
•reggel dr. Vadkan titkár kíséretében Bécsbe
utazot't. A kereskedelemügyi (miniszter tárgyaláteokat folytat a tárcája körébe vágó
ügyekről és kitíallgtáson fog megjelenni a
királyná.
(A politikai helyzet.) Beavatott körök
véleménye szerint Wekerle Sándor "miniszterelnök szombaton beterjeszti a királynál a kormány lemondását. Valószínűnek látszik azonban, hogy a király nem fogadja el ,a leimondást, hanem felkéri Weikerlét, hogy a kormány programját; a választójogok mielőbb
valósítsa meg és a Ház elé terjesztett választójogi törvényjavaslatot — tekintettel >a dolgok sürgőseégére — mielőbb táhgy,altassa le.
A katonai kérdések ügyében állítólag királyi
kézirat fog megjelenni. Báró Szurmdy Sándor honvédelmi miniszter legutóbbi bécsi tanácskozásainak " taréig van az az eredménye,
hogy a 'király ki fogja nyilatkoztatni, hogy
a kíatonai kéírcések megoldását ilMőleg a király felfogása és a m/agyar nemzet óhaja között Gllefatét nmes, azonban egyrészt a katonai

