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A kamarai 
Csütörtökön délelőtt jámlmk az urnák elé 

Szeged iparotai és kereskedői, hogy az uj 
kamarát megválasszák. Az immár csaknem 
hatvan esztendős kamarai törvény szerint a 
kamarák a kereskedelem és ipar érdekképviseleti 
szervei, melyeknek föladata, hogy a gazdasági 
élet jelenségeit figyelemmel kisérjék és a velők 
kapcsolatos érdekek előmozdítására alkalmasnak 
látszó javaslatokat a kormány elé terjesszék. A 
kamarák igy az összekötő szerv szerepét Já szák 
ez érdekeltiig széles réteget és az intézkedésre 
hivato;t kormányhatóságok kőzött is ezt a 
szerepet jól természetesen csak a legteljesebb 
függetlenség megóvása és föntartása mellett 
tud,ák betölteni. 

Mint minden érdekképviseleti szervnek, a 
dolog természetéből folyólag a kamaráknak is 
kifejezésre kell juttatni érdekeltségük gazdasági 
ós szociális összetételét és az ezen Ossieiételben 
beálló esetleges változásokat. Ezóit állapitj* 
meg a törvény egy kamarai ciklus élettartamát 
öt esztendőben és ezért volt természetellenes 
a mostanáig fönnálló állapot, melynek során » 
magyar kamarák tissnöt esztendőt megértek 
anélkül, hogy a miniszter a választásokat el-
rendelte volna. 

A magyar vidéki kamaiák közölt a szegedi 
sz első, amely megubodik. A törvény értelmé-
ben a kamara kötelékébe tartozó kereskedőknek 
és iparosoknak hatvannégy kamatai tagot keit 
választani, fele-felerészben a kereskedők és 
iparosok sorából. Ez a hatvannégy tag a köz-
bizalom letéteményese, akiken keresztül a vá 
issztók akarata megnyilatkozik. Ök alkotják egy 
kerület kereskedelmének és iparának psríamantjéi. 

A csütörtöki választás csak egy mozzanata az 
egész kerületre'kiterjedő választási eljárásnak, 
meit csak a tsgok feje részére vonatozik, aki-
ket a kerület székhelye, Szeged válasz'. Mégis 
joggal mondhatjuk, hogy már most választják 
meg az uj kamarát és most dől el a kamara 
jövő sorsa, mert a természetes hegeiből ki-
folyólag a bsltsgok alkotják a kamara gerincét 
ós ök ások, akik leginkább vannak hivatva, 
hogy kivegyék részüket a kamara munkásságá-
ból. Elért tekintenek Szeged kereskedői is 
iparosai felfokozott érdeklődéssel a mostani 
választás elé. 

A választás, ameltiről néhány nap elölt még 
remélni lehetett, hogy nem fog szélesebb hullám-
gyűrűket megmozgatni, nem lesz egységes le-
folyású. A paklumos listákon kívül, amelyek a 
kereskedői csoportban a Lloyd-Társulat, Szegedi 
Kereskedők Szövetsége és BirosS'Szövetség, az 
ipari csoportban pedig az Ipartestület, a Sze-
gedi Munkaadók Szövetsége és a gyáriparosod 
szegedi fiő&ja vezetőségének közbejöttével ké-
szültek, külön listák is vannak forgalomban. 
A kereskedők hivatalos listáján kívül miedössze 
még egy névsort hoztak forgalomba olyan ke-
reskedők, akik m első önszeáilitásssl nem voltak 
megelégedve. A higgadtabb körök meiüélése 
szerint ennek a náísornsk nem tok kilátása 
lehet a sikerre. 

Sokkal komplikáltabb a helyzet az ipari ol-
dalon, ahol a személyi szempontokon kívül 
egyes szálső jobboldali eleinek erőltetése foly-
tán a politikai momentumok is erősen bsle 
Játszanak a küzdelembe és ahol ennek követ-
keztében az eredeti, kompromisszumos listává 
szemben egyenesen a napi politika lépett so-
rompóba. A választást megelőző negyvennyolc 
óta alatt kéí uj névsor került itt forgalomba és 
nem férhet kétség hoszí, bogy annak a listá-
nak, amely mint az iparosok liberális listája 
ismeretes, komoly és számottevő esélyei vannak. 

Szeged iparosai és kereskedői a kamarai vá-
lasztáson a saját képviselelűk alaku'ásáről és 
sorsáról döntenek, Nagy többségükben bizo-
nyára meglesz a kslíő megfontoltság, hogy a 
döntésben tisztán és kizárólag az alapos miile-
gelés uidn helyete% fölismeri legsajátabb kari 
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érdekeik állal vezettessék magukat és ennek 
megfelelően adják le szavazatukat. Meg kell 
fontolniok, hogy a kemirában még az ötéves 
ciklus rendszere mellett is biztosítani kei), ht 
mód vau r d , az ügyek intelllgen% ismeretének 
folytonosságát, valamint azt, hogy a kamara ve-
zetése nem nélkülözheti a mindenkori viszo-

nyok hozzáértő mérlegelésit, a iapasitaiaiok ál-
tal diktált áttekintést és az összes étdekek kép-
viseletéhez szükséges agilitást. Ezeknek a szem-
pontoknak kell érvényesülniük, ha azt akarjuk, 
nogy az uj karcura, amely tulajdonképen már 
a mostani választással indul el útjára, műkö-
désében ezután is az eddigi megelégedéssel 
találkozzék és pályafutásában továbbra is ered-
ményes legyen. 

A kamarai választás lefolytatása. 
A kamarai választás tárgyában megjelent hir-

detmény értelmében a választás ma, csütörtökön 
délelőtt 9 órakor kezdődik. A kereskedők a keres-
kedelmi és iparkamara épületében, az iparosok 
(gyárosok) a városháza közgyűlési termében sza-
vaznak. A szavazás írásban szavazólapokkal tör-
ténik, ami azt jelenti, hogy minden szavazó, aki 
a választásnál személyesen tartozik megjelenni, 
jelöltjei névsorát a szavazatszedő bizottságnak át-
adja. Félreértések elkerülése végett nyomatékosan 
hangsúlyozzuk, hogy a kereskeáők csak kereske-

áőkre, az Iparotok csak iparosokra szavazhatnak 
és pedig csak 16 rendes és 16 póttagra. Minthogy 
az a választói névjegyzék, amely a szavazatszedö 
bizottság előtt fekszik, főleg a lakások tekintetében 
nem egészen pontos adatokat tartalmaz, a személy-
azonosság pontos igazolása szempontjából cél-
szerű, hogy minden olyan választó, aki az ntóbbi 
időben lakhelyét változtatta, magával vigye aa 
adókönyvét, esetleg iparigazolványát, amellyel 
személyazonosságát tanúsíthatja. 

Fölhívás a kereskedőkhöz. 
A Kereskedik Szövetsége, a Lloyd és a 

Baross-Szövetség a válasz ás napján a követ-
kező fölhívással fordulnak a kereskedő-társa-
dalomhoz : 

KERESKEDŐKHÖZ! 
Hosszú idők u án ismét urnák elé járul 

Szeged város kereskedő-társadalma, hogymeg-
ilkossa az érdekeinek védelmére ivatott tör-
vényes szervét, a kereskedelmi kamarát. A leg-
utolsó kamarai válasz'ás lefolyását egy boldog 
kornak, gazdaságilag viruló Nagymagyaroiszág-
nak keresltedőliai látták. Mig a régmúlt vá-
lasztás célja és jelszava volt: gazdasági hely-
zetűnket javilani, megélhetésünket jobbá és 
könnyebbé tenni, addg ma a választás komor 
kísérőhangjait közgazdaságunk összeomló épü-
letének robaja és a megoidhatlan válságban 
sínylődő kartársaink panaszos sóhajai szolgál-
tatják. Ma a jelszavunk: gyors és eredményes 
segítség, mert különben megsemmisül minden, 
amit a magyar kereskedők szorgalma, kitartása 
és tehetsége évtizedeken keresztül fölépített. 
Helyzetűnk jobbrafordulása csak ugy követ-
kezhelík be, ha ax álam és törvényhatóságok 
nagyszabású beruházásokkal síelnek a meg-
bénult gazdasági élet fölsegitésére, ha gondos-
kodás történik a hilelszo gáitatás főjavításáról, 
ha megnyílnak a Szegedte torkoló vasutvona-
lak s ha helyreáll a forgalom a szomszédos 
és megszállt városokkal és falvakkal és ha az 
összes közlerheknek, adóknak olymérvü csök-
kentése következik be, amely terhekkel a ke-
reskedő reálisan számolhat s amelyek jövedel-
mét teljes egészében nem emésztik föl. 

Föntnevezeit egyesületek átére?zGk azt a nagy 

felelősséget, mellyel a jslennek válságos gazda-
sági helyzetében a keieskedői érdekek minden 
fronton való védelme jár, btzuak kortársaink-
ban, bogy ebben a létért V2lá küzdelembtn tö-
mören mögöttünk sorakoznak. 

Mi nem dísznek, a hiúságnak hize'gő pozí-
ciónak tekintjük a kamarai tagságot, ellenkező-
leg; ftunirah»ly es, amely alkalmat ad arr , 
hogy azt a szívós küzdelmet, amelyet a keto-
ktdelem létééri és terheinek könnyítéséért a 
múltban is lankadatlanul folytattunk, más he-
lyen, a kereskedelmi és iparkamarában tovább 
folytathassuk. A mi egyesüleleink választási 
lajstromán szereplő nevek nem ismer ti'esek 
eléttetik, nem u j f é r f i a k r a adjátok sxavazalai o-
kat, hanem azokra, akiket a háló u és a vál-
ságos f o r r a d a l m i idők óta n a p j a i n k i g minden-
kor a küzdelem arcvonalában találtatok, amikor 
kereskedőt érdekekei és kereskedőket kellett vé-
deni és tokszor megmenteni. 

A szegedi kereskedelmi egyesületek közős 
listája győzelemmel fog sz urnából kiemelkedni. 

jelöltjeink: Beltagok: Ifj. Aigner József, Be-
nedek Pál, Boda Bertalan, Bokor Adolf, Brucfc-
ner Ede, ifj. Danner János, bástyái Holtzer 
Tivadar, vitéz Kakuszi litván, Koós Elemér, 
Ottovay Károly, Reitzer L!pit, Scheinberger 
Antal, Szigeti Ernő, Varga Mihály, Vértes Miksa, 
Wagner Ferstnc. 

Póticgok: Schwarz Béla, Hoffer Jenő, Gál 
Miksv, Ksrbiner Péter, Schiffer Antal, Adier 
R zső, Kocsis Ferenc, Baríos Lipót, Mihályi 
Sándor, Kaufmann Dezső, Landesberg Sándcr, 
Széli Antii, Szécsi Izsó, Rőmer Miklós, Beuer 
József, Qál Antal. 

Az ipari osztályban a hivatalos lista mellett 
liberális listának vannak nagy esélyei. 

Az ipari osztályban három érdekképvitelei 
szintén közös listát állított föl. Ezek az érdek-
képviseletek a következő fölhívást bocsátották ki: 

Tisztelt Iparostársunk 1 Szeged szab. kir. város 
nyugalmának biztosítása, valamint azért, hogy 
iparostársainkat fölösleges izgalmaktól megkímél-
jük, alulírott szegedi legtekintélyesebb ipari kép-
viseletek, mint a Szegedi Ipartestület, a Siegedi 
Munkaadók Szövetsége és a Magyar Gyáriparosok 
Országos Egyesületének szegedi fiókja közös 
jelöltekben állapodtunk meg. Fölkérjük Iparos-
társunkat, hegy szavazatát a csatolt szavazólappal 
gyakorolni szíveskedjék, mert amellett, hogy ez a 
szavazóiista a fönti három éráekképviselet meg-
állapodásán nyugszik, hivatott arra is, hogy az 
azon szereplő egyének az ipari érdekeket ugy, 
mint eddig, továbbra is képviseljék. Ismételten 
fölkérjük Iparostársunkat, hogy szavazatát a csatGit 
listával szíveskedjék gyakorolni. A Szegeái Ipar-
testület, Szegedi Munkaadók Szövetsége, Magyar 
Gyáriparosok Országos Egyesületének szegedi 

fiókja. 

Ennek a három testületnek a listája ez: 
Rendes tagok: Bacfc Bernát malmos, Balogh 

Péter építőmester, Ciigíer Arnold építőmester, 
Csiszár István paprikakikészitö, Gaál József cipész, 
Kertész József női szabó, Kis Géza mészáros, 
Körmend? Mátyás asztalos, Osznovics István ven-
déglős, Pálfy Dániel vasgyáros, Pick Jenő szalámi-
gyáros, Pongrácz Albert gazgyári igazgató, Rainer 
Ferenc asztalos, Takács Béta szabó, Wimmer 
Fülöp gyárigazgató, Winter Gíza kefegyárcs. 

Póttagok: vitéz Csányi János szobafestő, Gábor 
György bőrgyári igazgató, Gúlity Li»ár magyar 
szabó, Hodács Andor kocsiijyártó, Kelier Mihály 
gyufagyári igazgató, Klein Ontó műszerész, Kónya 
János építész, Marosán Milán cipfsz, Metzger 
Péter cipész, Mőnus Sándor hentes, Nővé János 
ács, Schatz Izsó sz&bó, Schützjózsd sütő, Schul-
ter Vilmos bádogos, Sebestyén Pál csizmadia, 
Steiner Miklós fodrász. 

A kurzuspoli ika elvakult Jiivait azenban nem-
hogy ez a iisia nem elégi elte ki, hantíK még 

; azzal a listával sem lettek volna megelégedve, 


