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— A pslitítálási — mondotta ezután — 
egyáltalán kl kell zárni innen. Ds meg kell itt 
áliapitani valamit. A mi terveink éa lépéseink 
legnigyobbrészében, amikor a kereskedelem és 
ipar védelmében járunk, az államhatalommal 
állunk izemben. Az összes kérdések megoldása 
ott van saa a kormány — sajnos — minden* 
bafő kezében. R4 kell iit mutatnom arra, bogy 
a kereskedelem és ipur mennyire meg van ter-
helve adókkai ugyanakkor, amikor a mezőgaz-
dasággal szemben hátrányban van. 

— Ha mi kilelenijük, bogy ilt sem poüíhá-
Iunk, ez nem jelenti azt, hegy meghátráltunk, 
hagy nem merüek megtenni mindent tg az tá-
gunk kivívására Meg Jegünk tenni mindent, 
de ez nem politika, hanem harc a kereskede-
lem is Ipsr Igazságát irdekei védelmiben. 

Lelkes tapssal fogsdták Wimmer beszédéi, 
majd Bekor Adolf üdvözölte, mint a kamara 
egyik legöregebb tagja, keretetlen szavakkal az 
uj elnököt. 

Következett a szakosztályi elnökök megvá-
lasztása. Pál/y Dániil áll fel iimét és indítvá-
nyozza, hojy az ipari oszlály élére egyhangúlag 
Körmetdy Mátyást válasszák meg. (Egyhangú 
éljenzés.) A po'gármesíer megállapítja, bogy 
Körmendyí is egyhangúiig elnökké választották, 
majd bejelenti, hogy a kereskedők részéről 
beadvány érkezett hoizá, amesyben tibben név-
szerinti titkos szavazási kértek. A szavazást 
elrendeli, a tagok egyenkint lépnek az elnöki 
emelvény elé és szavazataikat bedobják az 
urnának kinevezett skatulyába. 

A szavazás mindössze nébány percig tartott, 
a polgármester azonnal hozzákezd az eredmény 
megállapításához. Leadtak összesen 26 szava-
zatot, ebből 

Vértes Mikaa kapott 14-at, Ot tovay 
Károly 7-et, bástyái Holtzer Tivadar 

4-at éa Bokor Adoif egyet. 
A polgármester enunciálja, hogy Vértes Miksái 

szótöbbséggel a kereskedelmi osztály elnökévé 
választoltak (Éljenzés.) 

Most Pdlty Dániel üdvözli Körmeadyt, aki 
válaszában kijelenti, hogy dolgozni akar és 
dolgozni fog. 

Boda Bertalan köszönti Vértest, kijelenti, 
hogy a harcnak célja a béke volt, simuljanak 
el az ellenté ek a nyugodt munka jegyében. 

Végül Vértes Miksa mondott néhány szót. 
Elhárítja magától a vezéri titulust, mert a hajó -
nak csak egy kormányosa van: Wimmer elnök. 
Mindent megtesr, ami esik telik tőle és kéri 
a tagok ttmogatását. (Éljen.) 

A polgármester az elnökválasztó gyűlést 
bezárta, az u j tagok felálltak helyeikről és 
mégegyszer lelkesen megtapsolták Wimmer 
Fülöpöt. 
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minden más kézimunkái és el0rajzo> H Í M Z É S T . Iáit a legmodernebb minták alapján, 
kivitelben és legjutányosabb áron készítek. elismert legszebb 

MÜLLER ERZSI kézimurlka ü2lete 7 
Szeged, Takaréktár ucca 1. szám. 

Holtzer Tivadar lemondott 
a Kereskedők Szövetségének elnöki tisztségéről. 

Holtzer Tivadar nyilatkozatot küldött be a 
Dilaogyarorszáehtz és nyilatkozatában be-
jelenti, hogy a Kereskedők Szövstségiiea viselt 
elnöki ilsztiigiről lemond. Ez a nyilatkozat 
minden bizonnyal nagy feltűnési kelt majd a 
városban, meri hiszen Hoilzer Tivadart mindenki 
ugy ismerte, mint a szegedi kereskedők egyik 
hivatott és agilis vezetőjét. Mivel mii lapunk-
ban megjelenő nyiliikozaia nagyon szűkszavú 
és még csak nem is sejteti eliiaiározásának 
indiió okát, szükségesnek tartottuk, hogy meg-
kérdezzük, mi indította erre a lépésre. Hoilzer 
Tivadar kérdésünkre a következőket mondotta : 

— A kamarai választáson történt meglepetések 
nagyon elkeserítettek, mert az eredményből ugy 
látom, hogy a Szegedi Kereskedők Szövelségét, 
amelynek vezetését 1919-ben vettem át és 

amely azóta az ország egyik legtekintélyesebb 
közgazdasági érdekképviseletévé fejlődött, most 
egy indokoíatlanul felvetett hátalmi kérdés 
összeomlással fenyegeti. Ezért az összeomlásért 
én nem vállalhatom a felelősséget és ez érlelte 
meg bennem azt a rasg másít hatatlan elhatáro-
zást, hogy lemondok hetedik éve viseli elnöki 
tisztségemről, löt valószínűleg kamarai beltag-
ságomról is lemondok, ssaerl hiszen est a tiszt-
séget is a Kereskedők Szövetségének választási 
üstája alapján nyertem el. 

A szegedi kereskedők természetesen netn 
veszik egyszerűen tudomásul az érdemes elnök 
lemondását, hsnem mindent elkövetnek, hogy 
elhatározásának megmásitására bírják éi meg-
akadályozzák, hogy Kamarai tagságáról is le-
mondjon. 

A kultuszminiszter ujabb agymillió a r a n y , 
koronái utalt ki a z agye tem épí tkezése ire . 
Az építési bizottság Ottovay ajánlatának elfogadását javasolja. — Még az idén 

megkezdik a nőgyógyászati klinika és a bonctani intézetek építését. 
Az egyetemi építési bizotiság dr. Tóth Lijos 

kultusz miniszteri államtitkár elnökletével szom-
baton dflelőtt tiz órakor űli össze, hogy felül-
bírálja a gyermekklinika építésére beérkezett 
ajánlatokat, amelyeknek átszámításával néhány 
nappal ezelőtt készQlt el a kultuszminisztérium 
számvevősége. Az átszámítás során kiderült, hogy' 
több ajánlatba súlyos számítási hibák tsusziak. 
Ezek között a legsúlyosabb hiba a Czlegler-
Mle ajánlat átszámítása során bukkant elő. 
Czieglsrék a|inlata az ajánlatok végösszege sze-
rint eredetileg az ötödik helyen állt, mig az első 
helyre az Oliovay féle alkalmi társaság került. 
A keltő közöli kb. ötszázmillió kor. volta dlfferen-
cia. Ez a félmilliárd korona nemesik elenyészett 
az ajánlatok átszámítása során, hanem a Ctiegler-
téle ajánlat az ötödik helyről az első helyre 
kerilt és körülbelül százlltmllllö koronával váll 
olcsóbbá az OHovay-féle ajánlatnál. 

Az épitési bizoltság Ölése közel két i s félóráig 
iartotl és résstvett rajta a polgármesteren, a fő-
ispánon, a tanács tagjain, az egyetemi tanáro-
kon kivül a kereskedelmi és a pénzügyminisz-
terek kiküldöttje is. Az ülés természetesen zárt 
volt, a vita rés deleitől sem Tóth Lijos állam-
titkár, sem a főispán nem nyilatkozott. A pol-
gármester érdeklődésünkre a kővetkezőket mon-
dotta e l : 

— A bizoltság ugy határozóit, hogy az 
Olfovay-féle ajánlat eljogadását Javasolja a 
kultuszminiszternek. A döntés joga természete-
ssn a kultuszminiszteré. 

Arra a kérdésünkre, hogy a bizotiság milyen 
állásponlra helyezkedett Ciiegler ajánlatával 
szemben, a polgármester nem nyilatkozott, 
ellenben elmondotta, hogy szóba kerüli az ülé-
sen a kisajátítások dolga, amennyiben a bizott-
ság a kisajátítások forsztrozisit kivánta. 

A kultuszminiszter ugyanis a nestrégen ki-
utalt egymillió aranykoronán ét a. költségve-
tésben előirt négyszázezer arsnykoronán kivül 
most ujabb egymillió aranykoronát alattatoll ki 
a költségvetési feleslegekből és igy az egyetemi 
építkezésekre a város hozzájárulásán kii ül már 
közel kél és fél millió aranykorona áll rendel-
kezésre. Ebből az összegből a gyermekklinikán 
ki»Mi mig kii másik klinikát is fel lehelne ipl-
ienl, ha a szükséges telkeket a város már ki-
síjátiiotta volna. 

Az eredeti (erv az volf, bogy a gyermek-
klinika után a sebészeti és a belgyógyászati 
klinikák építése következik, de annak a hely-
nek a kisajátítása, amelyet a sebészeti és a 
belgyógyászati klinikák számira kijelöltek, a 
leghosszadalmasabb és igy a bizottság meg-
változtatta az építkezés sorrendjét. A gyermek-
klinika után a nőgyógyászalt klinikára kerti a 
sor, amelynek a helye a DMKE palota mögött 

üresen áll és igy minden pillanitban megkezd-
hető rajta az építkezés, azután a bonctani inti-
zetek következnek, mert ezeknek a helyén mind-
össze két kis viskói kell előbb kisajátítani Ugy 
a nőgyógyászati klinika, mint a bonctani inté-
zetek tervét elkészítette már Korb Fióris, a költ-
ségvetésűikéi is hamarosan elkészül, tehát rövid 
időn belül kiírhatják ezekre az épületekre is a 
versenytárgyalási, sőt az ősszel már meg is 
kezdhetik az építésüket is. A sebészeti és a 
belgyógyászati klinikák építése igy a jö/ő esz-
tendőre marad. 

Az építési bizotiság — a polgármestertől 
nyeri információnk szét int — megsürgetle a vá-
rosi hozzájárulás kiutalását is. A p olgármester 
erre elmondott?, hogy a város már felkérle a 
pénzügyminisztert, hogy szereizen a városnak 
erre a célra külföldi kölcsönt. Mihelyt ezt a 
kölcsönt kiutalják, a város lefizeti a közgyűlés 
állal megszavazott hozzájárulást. A polgármester 
kijelentésére dr. Szilágyi minissteri tanácsos, a 
pénzügyminisiter képviselője ugy nyilatkozott, 
hogy a Bűlfödi kölcsön felvételére vonatkozó 
tárgyalások folyamatban vannak és renény van 
arra, hogy kii hónapon belül sor kerül folyó-
sításukra is. 

Itt emiitjük meg, hogy a pénzügyi bizotiság 
hétfőn tárgyalja le azokat a belföldi kölcsön-
ajánlatokat, amelyeket különböző magyar pénz-
intézetektől kapott a város. Értesülésünk szerint 
a várost valósággal elárasztották etekkel az 
ajánlatokkal és igy nagyon valószínű, hogy a 
városnak nem kell felvennie a i álla mii tg köz-
vetített drága dollárkölcsönl, hanem annál lé-
nyegesen olcsóbb kölcsönt is kspaat. 

Akar ön ideálisan szép, 
egészséges és formás lenni!? 

k müveit világ egyik legelső úttörő és a 
testformálás terén ma is vezető intézete a 

dr. Reich-féle Zander-intézet, 
/V., Semmelweis ueca 2. — Telefon / . 4-12, 

Egy nap alatt is csodálatos eredmények. Ugyanitt 
Diathermia, Quarz, vízkezelések, szénsavas fürdők, 
Ischiás,Rheuma gyógyítása, testegyenesités, lúdtalp-
gyógyítás. Levelekre válaszolunk. P r o s p e k t u s . 

Föld és házbirtok. 
W5 A város kfirttll fekete földek 1-5 holdas Idarabokban, 
kisebb-nagyobb tanyás birtokok, szatymazi sxölOk, 
nagyobb vidéki bérletek, magán és bérházak a vároa 
minden részében, 40 mii.-tól feljebb, Ursstelkek, vendéglők és üzletik 
D C T D I I / I L I T I I nyűg áílpt. tanácsos ingatlanforg. irodája I 11 l i f t AN I AL Szegeden, Széchenyi tér 7. sz. a. (Szeged— 

MM\ 1111 i III . Csongrádi tkptár palotája) H. enh jobbra . 

alamon Béla 
és a Mapesti bohózat estit 
VI. 24, 25, 26-án 
a Belvárosi Moziban 
Jegyek a Belvárosi Mozi elővételi 

pénztáránál kaphatók. Terézköruti Színpad 


