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Megalakult a házépítő és Iparfejlesztő R. T. 
— Kétmilliószázezer korona az alaptőke. — 

(Saját tudósítónktól.) Kedden délután 4 
órakor végre megalakult a Házépítő és Ipar-
fejlesztő R . T.. amejy hivatva van munkaal-
kalmat teremteni az építőiparosok részére. A 
négy órára hirdetett alakuló közgyűlést pár 
perccel öt óra előtt nyitotta meg lVimmer 
'Fülöp elnök, aki bejelentette, liogv 4200 darab 
50(f koronás részvényt bocsátottak ki. Ez 
2,100.CRX) koronát tesz ki, amely összeg har-
minc százalékát a részvényjegyzők befizet-
lék. 

Dr. Eisner Manó. a társaság ügyésze az 
alapszabályokat ismerteti. A többek közt azt 
proponálja, hogy csak azok bírjanak szava-
zati joggal, akiknek legalább tiz részvényük 
van. Minden tíz részvény után legyen min-
denkinek szavazati joga.- de húsz szavazatnál 
többet senki se adhasson le. 

Dr. Beesey Károly azt szeretné, ha min-
den részvényesnek lenne szavazati joga, mert 
különben csak a tőkések akarata érvényesül-
hetne. 

Dr. Dettre János minden részvényesnek 
megadná a szavazati jogot, még pedig meg-
kötés nélkül. Szóval minden részvény egy 
szavazatot számitana. 

Biedl Samu rámutat arra, hogy stroh-
rnanokkal is lehet szavaztatni, ha Beesey in-
dítványát fogadja el a közgyűlés. 

Wimmer Fülöp azt proponálja, liogv öt-
vennél több szavazata ne legyen senkinek. 

A közgyűlés többsége dr. Dettre János 
indítványát fogadta e !, az alapszabályokat te-
fcát ilyen értelemben korrigálják. Az előter-
jesztett alapszabályokat a közgyűlés egyéb-
ként elfogadta. 

Ezután dr. Dettre János kormánybiztos 
köszönetet mondott a kezdeményezőknek lel-
kiismeretes és gondos munkájukért és kije-
lentette, liogv a legutóbbi gyűlésen tett nyi-
latkozatát, hogv akadtak egyesek, akik nem 
akarják kötelességüket teljesíteni, visszavon-
ja, mert időközben meggyőződött arról, hogy 
nem ez volt az oka egyesek késedelmes jegy-
zésének. 

A közgyűlés tagjai helyesléssel vették 
tudomásul a kormánybiztos kijelentését, az-
után Wimmer Fülöp a részvénytársaságot 
megalakultnak jelentette ki és annak igazgató-
ságába a következőket ajánlotta: Back Ber-
nátot, Koós E'emért, Ottovay Károlyt, dr. 
Tonelli Sándort. Vadász Aurélt, Berzenezey 
Domokost. Holtzer Tivadart. Milkó Ferencet, 
Wallisch Kálmánt, Nemes Lajost, Biedl Sa-
mut, Kecskeméti Antalt. Szász Ernőt, Wag-
ner Gusztávot és Scultéty Sándort. Az előter-
jesztett névsort a közgyűlés egyhangúlag el-
fogadta. 

A .felügyelő bizottság elnöke Bokor Adolf 
tett, tagjai pedig: Rózsa Béla. Bach Jenő, 
Beregi Lajos és Várnay Dezső. 

Ezután a közgyűlés tagjai az elnök indit-
ványára megadták a felmentést az alapítók-
nak, mire a közgyűlés véget ért. 
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A közgyűlés után az igazgatóság tartott 
ülést Wagner Gusztá\ korelnök elnöklése 
alatt. Előterjesztésére az igazgatóság elnöké-
vé Koós Elemért, alelnökké pedig Sziisz Ernőt 
választották rneg. Végrehajtó bizottsági tagok 
Back Bernát. Biedl Samu. Nemes Lajos, 
Wallisch Kálmán és Berzenezey Domokos 
lettek. 

Az igazgatóság ugv határozott, hogy 
Wallischt és Nemest, akik kijelentették, hogy 

nem kívánnak állást a társaságban, felkérik, 
hogy fogadják el a felajánlott tisztségeket. 

Az igazgatósági ülést ezután csütörtök 
délután négy órára halasztották, mert az első 
ülést az összes igazgatósági tagok jelen léié-
ben akarják megtartani. 

* 

A Házépítő és Iparfejlesztő R. i . -ra a 
következő nagyobb jegyzések történtek: 

Back Bernát 
Szegedi Kenderfonógyár 
Ujszegedi Kender- és Lenipar 
Winkler Testvérek 
Wagner Gusztáv 
Holtzer S . és fiai 
Kereskedelmi és .Iparbank 
Kass János 
Seherman Kálmán 
Horváth János (Hági) 

250,000 K 
250,000 .. 
100,000 .. 
.50,000 ., 

100,000 „ 
50,000 ,. 

100,000 „ 
2,500 ,. 
1.000 .. 
5,000 ., 

A Köztisztviselők 
Beszerzési Csoportja. 

— Az intézőbizottság ölése. — 
(Saját tudós-Hónktól.) * A 'Köztiwztvisdak 

Beszerzési Csoportja kedden délutón intéző-
biaottsági ülést, tartott, amelyen a tisztikart 
választották meg. flfokjazaidaiinuis lefolyású 
volt az ülés, mert a .feltsaóiatók közül egyesek 
messze. eltérve a VuigyUÜ. rrtkriiruináeiékkal 
állottak elő, újból es újból azokkal a pana-
szokkal foglalkoztak, amelyek a régi intéző-
bizottság elten, nem allai >Ui!lnuul, fő1!,merültek. 

Brádu MliháJy nyitotta uneg az ülést. El-
mondotta, hogy az intézőbizottság, amely a 
tisztikar megválasztására összeült, tel,i-s tu-
datában van azoknak a nehézségeknek, ame-
lyek a Beszerzési Csoport működése elé emel-
kednek. Az ország nagy részébe az utazást is 
elzárták a megszálló seregek; éMmdcikfcek vá 
sárlása és szállítása a legsúlyosabb akadáilyok 
ha ütközik. A régi rezsim emberei, lehet, 
hogy iezt kárörömmel nézik majd s a nehé/.sé-
geket az uj vezetőségnek fogják tulajdoni-
tani. Véleménye szerint azonban a Beszerzési 
Csoportot mégis lenn kel 1 tartani, de tisztáz-
ná kall a kérdést, 'liogy mükötljék-e továbbra 
i s a Csoport s La igen, milyen irányban. 

Mauser Rezső Sándor .szerint a Beszerzési 
Csoportot iiwui szabad likvidálni, inert, ha 
egyes embernek nehéz ma az élelem besrer-
zés. a szervezett, egyesi tett erő mégis inkább 
előteremtheti a szükségleteket. A főtörekvés 
az legyen, hogy kereskedelmi szellemet vigye-
nek a válllalkozá-sba. (Helyeslés.) 

Pető íí'erenc részletes eLaborátUnuít ol-
vasta föl ezután az elnök. Pető a beszerzést a 
termeléssel akar ja összekötni. A termelés áll-
jon szántó- és kertművelésből és háziiparból. 

Most Bihari Rniő szólalt föl hosszasan, 
iinignem az elnök arra kérte; hogy maradjon 
a tárgynál. 

— Ne szónokoljunk, — mondta Gracza J á -
nos, — most arról van szú, hogy mit együnk! 

Végre áttértek az elnökválasztásra, ami-
ből megint hosszas vita. kerekedett. Eh-. K'idái 
István. Jánossy .Lajos és Tóth Ferenc vettek 
részt ebben a vitában, végül — egy elleuiii'lii-
vány visszavonása után — egyhangúlag Hau-
ser R. Sándort választották meg, akit a mel-
lette fölszólalók valamennyien elismerő sza-
vakkal ajánlottak. 

aüé'tatta Hausernak a tisztviselők érdekében 
kifejtett mrunkás&ágát. 

Hanser R. Sándor megköszönte a meg vá-
lasz tatását. Bár, mint mondotta, igen nehéz 
viszonyok közt kell a tisztségét vállalnia, de 
megtjes-zi k ö t é l é i g bői. 

(Ezután alelnökökké megvAlasztot*ák 
Tóbiás Mihályt és dr. Csiky Jenőt. Mind a 
ketten közélelmeséssei foglalkozó szakembe-
rek. Titkár lett dr. Kádár í s d á n , könyvelő: 
Unycr Béla, levelező: Lán<j István. Az intéző-
bezott-ságon kívül álló bizalmi férfiak: d'r. 
Wolf István pénzügyi tisztviselő, László Adolf 
hiiró és Freyburger Berni városi hivatalnok. 

A régi intézőbizottságtól átveszik az 
anyagkészletet és erre egy négy tagú bizott-
ságot küldtek ki, .Hanser R. Sándor, Tóth 
Ferenc, Fenyő Lajos és Jani Mihály szemé-
lyében. Átveszik a régi intézőbizottság iratait 
is. Mivel az elnök idejét itkrigai teljesen igény-
beveszik, fölkérik Kunfi közoktatásügyi .mi-
nisztert, hogy helyettesítésére küldjön le egy 
magyar-néonet .szakos tanárt. Hauscr tanárt 
igy teljesen mentesiteni akar ják más elfoglalt 
^ágától. 

Az elnök ezután Kividén vázolta a teendő-
ket. 'Tel jes irányváltozást tari szükségesnek. 
Az élelimieikkek kiosr/tásánál semmi, más ki-
vétel ne érvényesüljön, mint amit az emberies 
•súg, a méltányosság néha parancsol (pl. be-
tegség esetére.) Meg kell szüntetni a csoporto-
sulásokat. Gondoskodni kell legfőképpen az 
anyagbeszerzés lehetőségéről, e végből szemé-
lyesen fog eljárni az intézőbizottság egy má-
sik megbízótt.jávai a budapesti központúknál, 
nevezetesen a Httőitermény Részvénytársa-

ságnál, a burgonya-, cukor-, pamut- és bőr-
közfK)n tnál. Szól ezután, a 'beszerzésnek a ter-
meléssel való egybekapcsolásáról, a kertgaz-
daságokról és végül ismételten kérte a tagok 
támogatását. 

Bródy Mihály is néhány mele 

A pécsi szénbányát 
visszaadják a szerbek. 

— Francia haderő Versecen. 
Budapest, január 28. (A Délma-

gyarország tudósítójától.) Az egyik reg-
geli lap ma azt a hírt közölté, hogy a 
szerbek kiürítik Pécset és a kiürített 
területtel csakhamar megindul a forga-
lom. Illetékes helyen érdeklődtünk a hir 
valódisága felől és mint megtudtuk, az 
nem felel meg a valóságnak. Az a való 
tényállás, hogy a magyar kormány a 
pécsvidéki szénbányák miatt tiltakozott 
a fegyverszüneti bizottságnál és a tár-
gyalások eredményeképen a szerb kor-
mány beléegyezett abba, hogy a pécs-
vidéki szénbányák felett továbbra is a 
magyar kormány rendelkezzék, amint 
azt a fegyverszüneti feltételek is előír-
ják. Természetes, hogy ennek következ-
tében a megszállott területeknek ezzel a 
részével a forgalom megint meg fog in-
dulni. A forgalomnak ez a megindulása 
korántsem jelenti még a szerbek kivo-
nulását. Versecre nagyobb francia had-
erő érkezett. 

A portugál kormány lemondott. 
Lissalton. január 2S. A kormány beadta 

lemondását. 

A „Médi Specialité" higiénikus szivarkahü veíy főraktárában 
S/ened. Jókai*utca 11. szám. <* Telefon 1 5 - 2 0 , (3) Viszontelárusitóknak Szeged, Jókai-uica 11. szám. + Telefon 1 5 - 2 0 , 

kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahüveív 
különlegességek a legolcsóbb napi árak mellett. 

Viszontelárusitóknak 
is a l e g o l c s ó b b 

b e v á s á r l á s i f o r r á s . 


