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Egyetlen fö l szó la lás után 
egyhangúlag bizalmat s zavazo t t a z lpai*> 

tes tü le t a lemondott elnököknek. 
Küldöttség kéri föl Páify Dánielt, Körmendy Mátyást és Takács Bélát, 

hogy foglalják el helyüket az Ipartaatület élén. 
A szombat etli, agynevezett fcékevrcsorán 

már majdnem teljesen tisztázódott az a hely-
zet, amely az Ipartisíűlet falain belül alakult 
ki a kamarai választások után. Már akkor le-
szögezték azt az álláspontot, bogy a tercelő 
munka és a béke érdekében ía keli csapolni a 
szenvedélyeket éa el kell felejteni a választási 
izgalmakat. A vacsora ulán pedig már mindenki 
tisztában volt azzaí, bogy ax Ipnriestület elöl-
járósága nem fogja elfogadni Páify Dáalel 
elnök, Körmendy Mátyás ügyvezető elnök is 
Takács Béla alelnök lemondását. Hétfőn dal 
után pedig ülést tartott az Ipartestük! előláró-
sága t s ezen szuián véglegesen tisztázódott a 
kérdés és elsimdottdk ax ellentiteket. 

Az ülés eieján először Pdljy Jótsif titkár be-
jelentette, hogy az elöljáróság* üiesen ne** jelen-
tek meg a lemondott elnökök és czftit indit á -
nyozía, hogy ez alkalommal az eLöki tiszt-
ségre körtés föl az Ipartestület disítagjáf, 
Wimmer Fülöpöt, aki mindig az ipiri érdeks* 
védelmében dol&ozoít önís ienü) . Ae elöljáró-
ság erre telkese* éjanezte Wimmert, aki ez-
után elfoglalta sz elnöki íséfcet. 

Wimmer Fülöp elnök ft>e£n«itf]ában először 
is köszönetet mondott szért a megtiazteitetéséit, 
hogy elnöknek kérték föl. Ezt a tényt egyúttal 
hálárakésztetö eik&etéséül is lekinti *nnak, 
hogy tudják ax iparosok is, hogy seay>enkéi 
évi munkássága alítt mindig önzetlenül dolgo-
zott az ipari és kereskedői érdekekért és soha-
se® volt fisás gondolata, mint ezeknek « e g -
véííéte és érdekeik elömozdilása. Már az első 
időben arra az álláspontra hslyíztedaií, hogy 
mindig a gyengébb old iára keit állni. Ezt az 
igérelet teszi fe,ost is, bogy ezen az oldalon fog 
küzdeni továbbra is. (Lel.cs éljenzés.) 

Majd rátért az ftlís iulajdonképeni tárgyára 
s arra kérte a meyeieniBkci, hogy tisztázzák a 
félreértéseket, amthex nem Is kell nagy jóakant, 
M?g van győződve arrói, hogy a tisztázás u án 
azon, akik annyi időn át dolgoztak az iparosság 
érdelében, továbbra is vállalni fof ják *ehéz 
tisztüket. Csak félreirthek vsnnak, meg van 
győzödAe arról, hogy egyhangú bizalom fog 
megnyilvánulni a lemondott elnökökkel szembsn. 

Páify József fölolvasna ezu án a lemondott 
bárom elnök lemondólevelét, msjd Sthwiriz 
Manft emelkedett szólásra. Teljesen elfogulatlan-
nak éizi magát, meri kivonta magát a választási 
kampányból és ezért vindikálja magának a 
Jogot, hogy fölszóllaljon. Vázolja, hegy az Ipar-
testület éleiében eddig nem volt példa arra, 
hogy akármilyen kérdésbe politikát, vagy fele 
kezeiiességet severtek volna. Most azonban a 
választási h i rc idején belevonták ezeket a kér-
déseket a harcba, egészen helytelenül. Vázolja 
ezután azt a szembeötlő tényt, hogy az elöl-
járóság egyes tagjai a megállapodás ellenére, 
amit a választás előtt kötöttek, más oldalra 
állottak és beleviitek a ké déabe poiitikát és 
felekezeti ügyeket. Tiszietf és becsüli a vezető-
ség álláspontját, amikor ilyen szituációban le-
vonta a konzekvenciákat. Ezután foglalkozott 
az egyes elnökök ügyével.! Körmendy hibájául 
azt rójják föl, hogy túlságosan semleges 
álláspontra helyezkedett. De ez nem róható föl 
olyan nagy hibának, hiszen ő a páltaliad elnöki 
lisztet tölti be. 

Kijelenti ezuián, hogy nem szavaz bizalmat 
o lemondottaknak, meri mini eddig tette, ugy 
most is a legnagyobb bizalommal viseltem 
irántuk. Azt indítványozz®, hogy küldöiisig 
keresse fii mind a három lemoudolt elnököt is 
hirjik föl őket arra, hogy foglcljdk el továbbra 
ts tisztüket, meri az ipamsetg változatlanul 
bizalommal viseltetik Irántuk. (Él jenzés) 

Kis Qéza mondott még néhány szót. Ki-
fejtette, hogy nem a bizaiom nyilvánítása ellen 
akar szótói, de ugy véli, hogy itt vádak hang-
zottak el, talán tisztázni kellene azokat! 

Játolt Qéza : Fölösleges egyesek szennyesei-
nek kiteregetése, az csuk a levegői Jertőxni 
meg t 

— Csak azután uláaa ne legyen baj l Szólt 
közbe valaki. 

Wimmer Fülöp egyengető szavai után el-
si&uit minden véleménykülönbség és az elöl-
járóság egyhangúlag bizalmat szavazott a le-

mondottaknak. Küldöttségileg kérik föl öket 
arra, hogy foglalják el továbbra is a tiszlet és 
vegyék tudomásul, hogy a fölmerült félreértések 
teljesen tisztázva vannak. 

— Ét/m Páify Dániel l Éljen Körmendi 
Mátyási Éljen TakácsBilal — miom ezután 
egyhawgulag. 

Megállapuotlák ezután, hogy a küldöttség-
ben a következők fognak résztvenni: Kis Géza : 

Meizger Pé'er, Kónya, Balog Péter, Kertész 
József, Steiner és Bokor Adolf. Végül részt vesz 
a küldöttségben Lőrik Kálmán is, ezzel is 
dokumentálni azt, bogy a koeslgydrtók is a 
legteljesebb bizalommal vannak az elnökséggel 
szemben, dacára egyes híreszteléseknek, 

Végül Meizger Péter indítványára elhatároz-
ták azt is, hogy a küldöttség Schatz Izsót is 
fölkéri, aki ugyancsak lemondott a számvizsgáló-
bizottság elnökségéről. Ő hozzá is változatla-
nul ragaszkodnak az iparosok és kérik atra, 
hogy ne váljon meg helyéről. 

Wimmer Fülöp zárószavai után a teljes béke 
szellemében ért véget az ülés. A küldöttség 
eljárása u án egyébként rendkívüli elöljáróság! 
ülést fognak tartani, amelyen már a visszatért 
elnökök is részlvesznek. 

A cseh kormány 
közeli lemondásából beszélnek. 

{Budapesti tudósítónk tslefonjeleutise.) Prágá-
ból Jelentik: Poli ikai körökben a Cerny-kor-
mdny közeli lemondásáról terjedtek el hirek is 
már utódját is emlegetik Sckiesl személyében, 
aki eddig a kabinetben közegészségügyi mi-

niszter volt. Cerny lemondásának oka, hogy 
sem a nemzeti párt:al, sem a szociáldemok-
ratákkal, sem a klerikálisokkal nem udott 
megegyezni a pénzügyi kérdések tekintetében, 
enélkül pedig nem hívhatja össze a parlamentet. 

A tanács százmillió koronáért telket 
vásárolt az uj vámosi bérház számára. 

A hétfői í»flác8ülísen ismét szóbs került az 
a negyedik városi bérház sok változást 

egy részére, harmadszor az egész zenepalotái 
(elekre tervezlek, dg a viszonyok, illetve a 
tanyai w . u t építéséhez fűzött megtakarítási re-
ménységek változása következtében i fiiig, vagy 
egészen elkésxtilt terveket félre kel.'eit r&fcni. 

A r é r c ö k i hivatal ípítési oiztályában külön-
ben Bs«r a Szentháromság- uccai telekre is el-
készült a terv, ugy az alap-, mint a homlok-
rajzok. A rövid uccai frcniu épületben nyolc 
hárof£-, nyolc két- és nyolc egyszobás lakás 
épülne. Az uccira csupán a háromssobás laká-
sok néznének, a többi mind udvari látás lenne. 
A harmadik emelet fölött két fesíőműteririet ter-
vezett Kövér Tibor főmérnök, aki érdeklődé-
sünkre kijelentette, hogy a tetv geef valósítása 
három és féí—négymilliárd koronába kerülne. 

A tanács a telekvétel elhatárolásával kapcso-
latban egyíbkint leghalároaGttabb formában ki-
mondott*, bogy a negyedik városi bérházat, ha 
törik, h i szakad, még az idén fölépiti. 

Legyen kötelező a gyorsírás tanítása a középiskolákban. 
ék május 1. és 2-ifeÍ vtrsenyirás a szegedi faerüeíbert. 

uj , 
megéri terve. A mérnöki hivasal ugyanis Javas-
latot ter jes ifelra tanács elé eg? Ssen háromság 
uccai tilek megvásárlására. A lölijánloit telek 
á rá t elég keűvezónik találta a tanács és el-
határozta, bogy »zt megvásárolja sz u j vároai 
béraás sxámára. E m i a t'lekvá áríáiscl elérke-
zett fcs u j és egyelőre csak t halvány szándé-
kokban létező bérhfx egy nagyon furcsa, de 
nem ssc.k »lLm közigazgatási színjáték negyedik 
felvonásához, valószinü azonban, hogy nem az 
utolsóhoz. 

A telek tulajdonosai szármillli koronát kiriek 
a Szentháromság ucca 4/ t számú 244 négy 
szögölnyl telekén, igy egy kvadráiöl körülbelül 
huszonhét is fii aranykoronába kerül. A tanács 
kimondotta, hogy a telket megvásárolja is azon 
ipitt fii az uj, negyedik várost bérházat, ame-
lyet eredetileg az Erdélyi- féle alapítványi házak 
telkére, másodszor a vároai zenepalota telkének 

A Szegedi Gyorsirék Egyesülete április 11-én, 
vasárnap tartotta választmányi ülését dr. Széli 
Gyula elnökléséve). Dr. Katona Dávid ügy-
vezető igazgató meleghangú emlésbeszéddel 
partntáha el Tóth J zsef igazgatót, a t egylet 
elhunyt tb. elnökét. Hauser RÍZSÖ Sándor a 
szegedi állami felsőkereskedelmi iskola Unári 
testülete nejében köszönte a megemlékezést. 

Ezután a vitairás nagynevű Mesterének, dr. 
Fabro Henrik emiékének áldozott az egyesület. 
Eckerdt Etek tanár tartott nagy jelentői égü elő-
adást tz aktuális gyorsirási kérdésekről. Sür-
gette az országos gyorsírói szakfelügyelői állás 
megszervezését és hivatalos s;atisz ika készíté-
sét. Dr. Boross Dezső kir. főügyész Javaslatára 
fölír az egyesület a kultuszminisztériumhoz a 
szakfelügyelői állás szervezése és a gyorsírás-
nak az összes középfokú iskolákban kötelező 
tanítása érdekében. Igazgató ismertette a német 
gyorsirási viszonyokat, bejelentelte, hogy eddig 40 
német gyorsirási u'ság lépett a Szegedi Gyors-
íróval cáerevisso ytía, Szeged tudósítja a német 
gyorsirási egyleteket és folyóiratokat a magyar 
gyorsirási viszonyokról és igen élénk és értékes 
összeköttetést tart fönn az egyesület a külföldi 
gyorsírási körökkel. Megkeresi az egyesület a 
többi államok folyóiratait is a csereviszony 
létesítésére, azok fontosabb tartalmát kivonatolja 

és az értékesebb eszméket az illetékes tényezők 
tudomására hozza. 

Ezután tudomásul vette a választmány a 
kultuszminisztérium leiratát, amelyben közli, 
hog? megkereste a hazai középiskolákat a gyors-
írás intenzivebb tanítása céljából. Kitűzték a 
május 1. és 2 i szegedi kerületi gyorsirási ver-
seny írás beosztását, mely szerint május 1-én 
dé u án 3 órakor a 250 és 100, 5 órakor a 
130 szótagos fokok, fél 7 órakor a szabatos 
versenyek ar atnak, május 2<án délelőtt fél 10 
órakor a 250 —300, háromnegyed 10 órakor a 
160 és fél 12 órakor a 200 szótagos versenyek. 
Köszönetet mondott az egyesület mindazoknak, 
akik a verseny írást anyagilag támogatták köztük 
Sziged városának 2,350.000 K, a Magyar Ken-
der és Lenipar R.-T.-nak 1,000000 K ado-
mányaikért. 

Az egyesület az állami felsőkereskedelmi is-
kola földszinti tantermében a mai naptól kez-
dődően minden este fél 6 órától gyakotló órát 
rendszeresít, amelyen mindenkit szivesen lát. 
A gyakorló órákon a részvétel díjmentes. Az 
egyesület közgyűléséi május 30 n tartja, 
amely alkalommal kihirdetik a versínyirás ered-
ményét és kiosztják a versenydijakat. A szegedi 
verseny i án' az idén külöjösen nagy az érdek-
lődés nemcsak a déli kerületből, hanem az 
orsz-g más részéből is. 
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„STEFÁNIA"-ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ 
a S z í n h á z z a l s z e m b e n . 


