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II belügyminiszter 
jóváhagyta a Zsdter-ház megvételét . 

A februári közgyűlés, mint iimereles, nagy 
szótöbbséggel elha ározta, hogy hosszú harcok 
után megvásárolja a Zsótér- féle Széchenyi téri 
házat négy és félmilliárd koronáér. A közgyű-
lés határozatát Magyar József megfelebbezte a 
belügyminiszterhez. Feleobezése szerint az idő 
most nem alkalmas a ház megvásárlására, mert 
a városnak vannak más feladatai is, amelyekre 
elköltheti pénzét. Ezek közé a fontosabb fel-
adatok közé tartozna Magyar József szerint a 
külvárosrészek csatornázása és kövezése. A 
Zsótér-házat pedig más ugy sem veheti meg 
soha, mint a város, igy tehát a házvétel el-
sietett lépés lenne, Magyar Jóisef felebbszésé-
ben azt kérte a belügyminisztertől, hogy ne 
hagyja jóvá a házvé elr. 

A felebbezést a polgármester annak rendje 
és módja szerint felterjesztette a belügyminisz-
terhez, de kísérőlevelében kifejtette azokat a 
szempontokat, amelyek indokolttá és szüksé-
gessé teszik a városháza melletti öreg épület 
megvásárlását. Kifejtette a polgármester, hogy 
a felkínált ház vételára megfele ő és igy a 
városnak föltétlenül meg kell ragadnia a ked-
vező alkalmat, hogy ezt a városháza szomszéd-
ságában lé*ő objektumot, amelyre különben is 
szüksége van, megvásárolja. A polgármester 
ezek alapján kérte a megfelebbezett határozat 
jóváhagyását. 

A belügyminiszter ebbe i az ügyben most 
hoz a meg határozaiát és arról leiratilag értesí-
tette a város hstóságát. 

„A közgyűlés határozatát — mondja többek 
között a miniszteri határozat — Magyar Jízsef 
th. bizottsági tag fölebbezése folytán, valamint 
hivatalból is fölülvizsgálván, — jóváhagyom, 
fölhívom azonban a város köz3n*egét, hogy a 

szóban lévő ingatlan vételárának fedezetére 
nézve pótlólag határozzon és erre vitatkozó 
határozatát tóváhagyás végett Ide mielőbb ter-
jessze fél. Ekként kellett határoznom, meri a 
szóban forgó ingatlannak a város részére való 
megszerzése a város érdekében állónak mutat-
kozik és az ezúttal megállapított vételi föl-
tételeket pedig a városra nézve kedvezőtlenek-
nek nem (alá tara. Elfogadható vételi feltételek 
esetére a vétel jóváhagyását egyébként már ki-
látásba Is helyeztem volt." 

A polgármester kijelentette érdeklődésünkre, 
hogy a miniszteri rendeletnek az a része, amely 
szerint a városnak pStlőlag kellene kijelölni a 
fedezetet, valószínűleg elnézésen, vagy félre-
értésen alapszik, mert a közgyűlés már kijelölte 
a megfelelő jedezetet. Fedemül a közgyűlés azt 
a jelentékeny összeget jelölte ki, amelyet a 
földbérlők fizettek be óvadékként és kijelölte 
ezenkívül a házhelyek eladásából befolyt össze-
geket is. 

— Ha a minisz'eri jóváhagyásnak a fede-
zetre vonatkozó része nem félreértés, hanem 
azt jelenti, hogy a miniszter nem találta alkal-
mas fedezetnek azt, amit a közgyűlés erre ki ' 
jelölt, akkor sem jövünk zavarba, mert mó-
dunkban áll, hogy más fedezetet is kijelöljünk 
erre a célra, — mondotta a pogár mester. 

A közgyűlési határozat j íváhagfá ta azt je-
lenti, hogy az eladók kérdést intézhetnek most 
már a K r*6 Mozi R.-t. hez, amelynek opciója 
v»n a Zsótér-ház megvéle ére, hogy kiván-e 
élni elővásárlási jogával. Ha nem, akkor a 
házvétel perfektualúdik és a város azonnal 
megkezdheti a padláshelyiségek lakásokká való 
átalakítását. 

Jl k amara i vá lasz tások miat t 
Kdrmendy Mátyás lemondott a z Ipartestü let 

e lnökségérő l . 
Taktika és „diplomácia* a választások alatt és a hivatalos lista körül. — 

Mi történt a jobboldalon a teljes bukás után ? 
A Délmagyarország már első alkalommal is 

leszögezte, hogy a szegedi kamarai választások 
túlemelkednek a megszokott kamarai választások 
keretein. Ez a választás elvi jelentőségű volt és 
éppen ezért az egész országban is bőven kom* 
mentáiiák a szavazás eredményét. Szegeden 
természetesen még sokkal jobban foglalkozott 
a nyilvánosság az eredmény kihirdetése után is 
a választás ügyével. Különösen az iparoiság 
köreiben volt állandóan napirenden a kamara 
kérdése a legutolsó napokban, megvitattak 
bizonyos kulissza mögötti dolgokat és meg-
vitatták néhány személyiség magatartását is a 
választások előtt, idején és után. Es ezeknek a 
vitáknak és bizalmas tárgyalásoknak első ered-
ménye az, hogy Körmendy Mátyás, az Ipar-
testület ügyvezető elnöke lemondott elnöki tiszt-
ségéről. 

A lemondás hirét több helyen többféleképpen 
kommentálták és informátorunk nagyjában eteket 
állapította meg Körmendy hirtelen visszavonu-
lásáról: 

Mint emlékezetes, amint a miniszter elrendelte 
a választások megtartását, mindjárt mozgalom 
indult meg ugy az iparosok, mint i kereskedők 
körében. Sokan emlékeznek még arra a vacaorára, 
amelyet a L'oydban tartottak és amelyen az 
ipartestületei képviaelve Körmendy Mátyás is 
fölszólalt. Körmendy ekkor leszögezte álláspont-
ját, hogv az Iparosság együtt kíván haladni a 
kereskedőtársadatommal. 

Ezt a vacsorát a jelölés követte. Mint még 
emlékezetes, ugy a kereskedőknél, mint az 
iparosoknál hivatalos, paktumos lista készült, 
amelyen helyet kaptak az árnyalatok emberei. 
A paklu nos listát pedfg azért készítették el, 
hogy elkerüljék a választási harcot, a tomboló 
izgalmakat. Történt pedig nemsokára, hogy el-
érkeiett a választás napjr. A kereskedők végig 
állták a paktumot, behozták a kamarába a 
Baross Siövetség néhány e uberét is. Az Ipíro-

toknál azonban fejetetejére állították a paktumot. 
Tulajdonképpen idevezethető vissza Körmendy 
lemondása. 

Az első választási napon már kibontakozott 
az a tény, hogy a liberális iparosok listája ke-
rül ki győztesként. A csütörtöki félbeszakított 
szavazást követő napokban, innak ellen éré, 
hogy ekkor már teljesen fölborult a helyzet, 
egyesek megkísérelték még a paktu®, a hivata-
los lista föntartását a folytatólagos váiaiztásra. 
Tették pedig ezt a béke megóvása és az izgil-
mak lecsillapítása érdakében. Ezeken a tárgya-
lásokon mindig résztveit Körmendy Mályás is, 
aki azonban nem mozgott egy határozott irány-
ban. Jóformán senki sem tudta, mi a valódi 
célja, akarja-e teljes erővel és súllyal a paktu-
mot, vagy h igy j i továbbra i l a külön jobb-
oldali listát — amelyet ugy állítottak össze, 
mint „az Ipartestület nigybizottságának" név-
sorát —, amely azután maga után vonla a kü-
lön liberális listát. Egyeseknek igy az voll a 
benyomásuk, hogy Körmendy — enyhe szóval 
— diplomatikus utakon jár. 

A választás megvolt. A paktumot nem tar-
tották fönt, a jobbo dat teljesen elbukott. Egyet-
lenegy sem került be a kurzus-listáról. A bu-
kás teljes voll. Most kezdődtek meg a iu 'án a 
viták és tárgyalások. A jobboldalon egyre ha-
tározottabban kezdték hangozlatni, hogy a tel-
jes bukásnak egyik okozója Körmendy Mátyás, 
meri rossz taktikájával, elhlUzott ,diplomáciá-
jával" nem voll határozott abban, hogy hová 
álljon. Neki tulajdonították jórésiben azt, hogy 
nem sikerült megmenteni a hivatalos, paktu-
mos listát. H i ugyanis a paktumot föntartol-
ták volni, a bukás mégsem lett volni olyin 
súlyos és teljes, mert hiszen egy két eaibír 
mégis bejutott volna igy a kamarába. Kör-
mendy azonban taktikázott és diplomáciája 
nem sikerült, aminthogy nem járhit eredmény-
nyel egfeüen fakt ka sem, amely balfelé is ifér 

és jobbfelé Integet. 
Amikor azután egyre jobbin kezdték ezt 

hangoztatni a joubolda>i körökben, Körmendy 
határozott. Levelet Irt Pálfy Dánielnek és be-
jelentette, hogy lemond elnöki tisztségéről. Kör-
mendy ugyanis ugy látta ekkor már a helyze-
tet, hogy esetleg a közeljövőben bizalmatlan-
sági indítványt tennének ellene és ennek as in-
dítványnak nemcsak a jobboldalról lennének 
hitrsi, akik a teljes bukás egyik okozó|ának te-
kintik Körmendyt, de nem zárkóznának el ez 
elöl a másik oldalon «em, ahol ugyancsak 
tisztában vannak azzal, hogy Körmendy elhi-
bázott diplomáciájában balfelé is nézett, de 
jobbfelé integetett. Igy azután — információnk 
szerint — jobbnak tartotta, ha bejelenti le-
mondását. 

Egyébként ugy értesülünk, hogy a lemondó 
levélben, amelyet Páífy Dánielhez intézett, 
ezekről a dolgokról nem lett említést Körmendy 
Mátyás, hanem kimerültséggel, fáradtsággal és 
elkedvetlenedéssel igyekszik indokolni elha-
tározását. 

Szombaton a déli órákban egyébként alkal-
munk volt beszélni Körmendy Mátyássil, aki a 
lemondással kapeiolatban a következőket 
mondotta: 

— Mtafegy tis éve dolgozom önzetlenül az 
egész ip i ros iág érdekeiárt. A háború és a for-
radalmak után a legnehezebb időben igyekez-
tem a közért és ön%eílenűl dolgozni nehéz po-
zíciómban. Egy ember sem lehet tökéletes, min-
denkinek vannak hibái és mindenki követ el 
hibákat. En is megbotlottam. Hiszen senkise® 
tud mindin olda! fcie égilésére dolzozni Lehet, 
hogy legutóbb bizonyos taktikai hibát követtem 
el. Ttildn túlbecsültem a jobboldal tömegeit. 
Nem láttam be azok kőié, akik mozga ják a 
do gokat. Egy ember set i kerülheti el a bot-
lásokat . . . Tíz évig dolgoztam önzetlenül. 
Most rtem akarck tovább senH u jában állatai. 
Lemondom. Keressenek megfelelőbb embert. 
Elkedvetlenedtem ebben az ö.ökös hajszában. 
Csért irtam meg a lemondó levelei tíz évi be-
csületes munka után, nem sokkal azulán, hogy 
isméi ügyvezető elnökké választottak további 
bárom esztendőre. 
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