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he Legek számára fenlarloll helyeken elhe-
lyezni. ami azlán a kórház befogadó képessé-
gél korlátozza. A közkórház legfontosabb erve 
az, hogy egy város éppen ugy nem lehet 
meg közkórliáz jellegű gyermekkórház nélkül, 
mint ahogy nem nélkülözhet i a közkórházat 
sem. 

A jelek szerinl a gyermekkórház ogyeteme-
sitésére irányuló kisérlel feltétlenül meghiu-
sul, mert a város vezető tisztviselői nem lucl-
ják azonosítani magukat ebben a kérdésben 
a polgármesterrel. 

Nyílt levél Pelrik Antal Úrhoz, 
mint a 116-os „Nagybizottság" elnökéhez. 

Olvastam az újságban, hogy az úgynevezett 
«116-os bizottság tagjai Önnel az élén, a IX-ik 
vándorgyűlés megbízásából megjelentek a polgár-
mester urnái. A többi között azt is olvastam, hogy 
a polgármester ur kijelentései annyira megnyug-
tatták Önt és a még megjelent urakat, hogy erre 
lel a külvárosi propaganda gyűléseket többé nem | 
hívjak össze. 

Kerestem a hir sorai közölt a megnyugtató kije-
lentéseket és mert oll ilyent nem találtam, nem ; 
is Indiain elhinni a körzetgyiilések megszüntetését, j 
Vasárnap meg is jelentem az Ön állal nekem be- i 
konferált Förgeteg-féle vendéglőben, olt találtam j 
Korom Mihály uramat több gazdalársával. Azon- : 
nal érdeklődlem a gyűlés sorsa iránt és ö, aki • 
tudtam, hogy nagybizottsági tag semmit sem III- ; 
dolt a gyűlés elmaradásának okáról. 

Erek után engedje meg nekem, hogy ezl a for-
mát választva próbálok néhány kérdési lisziázni 
a külvárosi polgárok és a Xagybizoltság, illetve 
Ön között. 

Azt buszélik, hogy az egész külvárosi akciói i 
azért fújták le, mert a már meglartott 11 körzet | 
gyűlésen különböző pártállásu egyének is felszólal- \ 
lak, persze sürgetve az önök lassú munkájál. Azt ! 
is beszélik, hogy ugyanarról a helyről fújták le. ! 
ahonnan a kezdeményezés gondolata kiindult, mert 1 

attól féllek, hogy a még tervezett 45 gyűlés mást ; 
eredményez, mini ainil szerelnének. Kes^élik még 
azt is (amit Ön is jól tud), liogv az egész akeió j 
korlesfojíásnak készült a közeledő törvényhatósági 
bizottsági választásokra. Most többet ne arról, i 
hogy még mit beszélnek, mert én a legkomolyabb 
munkának szeretném hinni az egész akciót, de 
az általam is látottak és hallottak kétséget támasz-
tanak bennem is a nagv ügy őszinte kezelése 
iránt. Egyrészt meri 

semmi megnyugtatót nem látok a polgár-
mesteri kijelentésekben, amikor még a vi-

tágilás kérdését is feltételekhez köti. 

nem is beszélve arról, hogy a csatornázási és 
egyéb tervek elkészítése még a holdban van és 
arra még csak ígéretet sem lett, hogy ki és 
mikor kezdi el készíteni a nagy tervezési munkát, 
amely évekig is eltarthat. Mi tehát az a megnyug-
tató kijelentés? 

Másrészt a gyűléseken való megjelenésem alkal-
mával nem láttam azl a komoly szervezési mun-
kát, amit egy ilyen nagy ügy megérdemel. Hal-
lottam azonban éppen öntől, hogy »tudjuk jól, 
hogy a polgármester ur kezd jobb belátásra jutni 
a külvárossal szemben, ennek dacára a gyűléseket 
folytatjuk, söt a tervezettnél löbbct is fogunk tar-
tani, hogy felrázzuk, mint egy embert, az egész 
külvárost«. 

Aliért tehát a gyűlések abbahagyása? 
Kzérl nem tudlam hinni a gyűlések elmaradásá-
ban a »nesze semmi, fogd meg jól« Ígéret után és 
most ezért támadnak bennem kétségek az ügy 
őszinte kezelése iránt, ftnön a sor, aki olyan jól 
tudta ennél az ügynél a sajtói is szolgálatába 
állítani, (csak éppen most (elejtette el közzétenni 
a külvárosi polgárság részére azokal a megnyug-
tató kijelentéseket, valamint azl is, hogy az alap-
szabályszerűen működő és sohasem politizáló 
Nagybizottság melyik vándorgyűlésen hozott olyan 
lialározalol, hogy a körzeti gyűlések beszüuteten-
dők?) önön a sor, hogy elhárítsa magáról mind-
azt, amit beszélnek, ezáltal megnyugtatva azt a 
párezer külvárosi polgárt, akik előli a nagy ügy 
szentségéről beszélt és azl a sok ezret, akik még 
nem hallották Önt, de tudják, hogy ök is a kül-
városban laknak. 

Tisztelettel: 
Dobay József. 

— UJ könyv a Délmagyarország kölcsönkönyv-
tárában: Grót Klebelsberg Kunó beszédei, cikkel 
és törvényjavaslatai. 
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W Az a fontos, hogy a munkaadók a legteljesebb 
egyetértésbe kerüljenek az alkalmazottakkal/* 
Balkányl Kálmán: A diplomaták közé jussanak öe a kereskedők is. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Szegedi Kereskedők Szövetsége vasárnap dél-
előtt a kamara nagytermében lartolta meg 
évi rendes közgyűlését, amelyet Vértes Miksa 
alelnök nyitott meg. Az elnöki megnyitó so-
rán Vértes ismertette a város jelenlegi keres-
kedelmi és közgazdasági éleiét, kifejtve, hogy 
a tanyai vasúttal és az élénk autóbuszjára-
tokkal ii j területek kapcsolódlak lxde a város 
kereskedelmi életébe. Bejelentette, hogy ju-
nius első vasárnapján Szegeden nagy gyü-
mölcskiállitás lesz. 

Dr. Landesberg Jenő főlitkár olvasta tói 
azulán évi jelentését. Ismertelle a szövetség 
működését. A szövetség kü2döll a forgalmi 
adó ellen, felemelte szavát a fázisrendszer 
érdekében, adómérséklést követelt és a fény-
űzési adó megszüntetésére törekedett. Beter-
jesztette az évi zárszámadást és a jövő évi 
költségvetést, amelyben a tagok havi tagdiját 
egy pengőben jelölte meg. 

Ezután Vértes Miksa bejelentette, hogy az 
egyesület régi vezetősége, miután érzése sze-
rinl, hűen és lelkiismeretesen teljesítette kö-
telességét, lemond. A lemondoll vezetőség vég-
zőit munkáját dr. Ohrenstein Lipót köszönte 
meg. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag megvá-
lasztotta uj tisztikarát. Tiszteletbeli tagok lel-
lek Wimmer Fülöp, Bokor Adolf, Ottovay 
Károly és Pálfy Dániel. Elnöknek választották 
meg Varga Mihályt, ügyvezető elnök Vértes 
Miksa, ügyvezelő elnökhelyettes Reich Sándor, 
alelnökök: Aigner József, Boda Bertalan, Be-
nedek Pál, Szigeti Ernő, Scheinberger Anlal, 
Bruckner Ede, főtitkár: dr. Landesberg Jenő, 
litkárok: ifj. Danner János, Fenyő Mányás, 
ügyész: dr. Kertész Béla, pénztáros: Dacsó 
Arnold, ellenőrök: Fischer Jenő, Neumann 
Gyula, háznagy: Kocsis Ferenc, jegyzők: Pé-
terfy Ferenc, ifj. Klonkay Andor, számvizs-
gálók: Goldgruber Árpád, Bőmer Miklós, Szé-
csi Izsó. 

Az elnöki székben helyei foglaló Varga Mi-
hályt dr. Landesberg Jenő üdvözölte. Varga 
válaszában vázolta programját, amely nem 
lesz más, mint a békés cs fejlődő munkál-
kodás a kereskedők és a fogyasztók érdeké-
ben. Ennél a munkánál fontos, hogy a mun-
kaadók a legteljesebb egyetértésbe kerülje-
nek a: alkalmazottakkal. E viszony ápolása 
és fcnlartása fontos kötelességét fogja ké-
pezni az elnökségnek. 

Ezután Ralkányi Kálmán, az OMKE igaz-
gatója tartott előadást. Elmondotta, hogy az 
OMKE meleg üdvözletét hozza az ország leg-
teluTsfcí ívesebb kereskedő egyesületének, öröm-
mel hallotta, hogy az uj elnökség is szorgal-
mazza a munkaadók és az alkalmazottak kö-
zötti jóviszony ápolását, meri ez a békés 
munka legfontosabb kelléke. Ezután megtar-

i liotla előadását a »Kereskedelem diplomáciája« 
' címen. 
I — Én nem címeket akarok a kereskedő 

diplomatáknak — mondotta —-. Például itt 
ül mellettem a kamara nagynevű elnöke, 
Wimmer Fülöp, aki sohasem fogadott cl sem-
miféle címet, vagy rangot és mégis hervad-
hatatlan érdemeket szerzett a magyar ipari 
és kereskedelmi világban. Három kívánságom 
van. A diplomaták közé jussanak be keres-
kedők és pénzemberei: is. A külföldön élő 
magyar kereskedők közölt szerves kapcsolat 
létesüljön^ továbbá, hogy minden kereskedő 
egyben diplomata is legyen, mert minden 
magyar kereskedőnek arra kell törekedni, 
hogy külföldi összeköttetéseket szerezzen. 

Baikányi nagy tetszéssel fogadott előadása 
ulán Horváth István, az OMKE főlilkára »Az 
eladás művészetéről« larlolt nagyérdekességü 
előadást,. m 

A közgyűlést Varga Mihály elnök zárta be. 

Gyönyörű 
tavaszi 
újdonságok 
megérkeztek 

82 Tarlósságban, 
minőségben, át ban 
felülmúlhatatlanok 

jsipő&^Sz&^ad 
Del-Ka harisnyák fogalommá váltak. 

URIDIVAT CIKKEK 

nagy választékban 

Szende Mihály Süt ».* 

HÁZASSÁGOT biztos sikerrel, vallás-
különbség nélkül leg-
nagyobb titoktartás mel-

latt, a legrövidebb időn belül közvetít 20 év óla fennál'ó 
ügynökség csakis komoly retlektá'óknak, vátaszbéiyeg 

beküldési eretin válaszolok. 740 
KQvesi Béla Szeged, Margit ucca 28. TeL 13-08. 
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