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A szegedi iparosság szükségesnek tartja
a kézmüveskamara felállítását,
de nem akar elszakadni a kereskedelmi és Iparkamaráiéi sem
(A Délmagyaronzág
munkatársától.)
Az
Ipartestület elnöksége péntek délután öt órára
rendkívüli elöljárósági ülést hívott össze abból az alkalomból, hogy az ország kereskedelmi és iparkamarái a vidéki ipartestületek
bevonásával mostanában döntenek — állítólag
végleg — a kézmüveskamara felállításának
kérdésében.
A népes elöljárósági ülés megnyitása után
Körmendy
Mátyás az elhunyt Pálfy Dániel
érdemelt méltatta, kifejtve, hogy Pálfy életinek nagy célja vár megvalósításra. Bejelentette, hogy a kereskedelmi miniszter szombat délelőttre ankétot hivott össze Budapestre.
Az ankétra meghívták a kamarák és az ipartestületek képviselőit Az országgyűlési képviselőkből alakult iparos blokk — mondta
Körmendy — a kézmüveskamara felállítását
tűzte ki céljául és a terv megvalósításához a
minisztert is megnyerte. A kézmüveskamara i
törvényjavaslatának tervezete is elkészült és »
az iparos blokk azt szeretné, ha a kézműves- i
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(A
Délmagyarország
mankatársától.)
A'
Magyar Mérnők- és Épitész Egylet szegedi
osztálya pénteken este népes 6zakgyülést tartott
a kereskedelmi és iparkamara
nagytermében. Az ülést dr. Veres Gábor nyitotta meg,
majd a jelenvoltak néma felállással emlékeztek meg az 1879-iki árviz évfordulójáról.
Szeged és környéke árviz- és belvízvédelmének jelenlegi helyzetéről tartotta meg ezután előadását Nagy Gyula műszaki tanácsos.
Ez a kérdés annyira fontos, mondotta, hogy
mindenkit kell érdekelnie. Ma az a helyzet,
hogy Szeged és környékének árvízvédelmét őt
ármentesitő társulat látja el: a Tisza jobboldalán három, a baloldalon kettő. Ezután
arról beszélt, hogy m i késztette a társulatokat a vódelmi müvek mai méreteinek kiépítésére. Állandóan emelkedett az árviz szin.
\ szegedi állami vízmércén a 40-es években
7.14, 1879-ben S.06, 1885-ben 8.27, 1888-ban
8 47, 1895-ben 8 81 és 1919-ben 9.16 volt a viz
szintje, tiehát a vízszin állandó emelkedést
mutaf. Ennek az állandó emelkedésnek megfelelően kellett a védmüveket kiépíteni. Érdekes, hogy a Tisza felsőbb szakaszain soha
nem emelkedett a vizszin ilyen magasra és
ilyen fokozatosan. A nagy árvizeket az okozza,
hogy a vízgyűjtőben levő hótőmegek gyors
rá adásnak indulnak, ehhez azután még hozzájárulnak a nagy esőzések. Érthető, ha a
folytonos vizemelkedés következtében azt határozták, hogy a legmagasabb szint felett 1.20
cnliterrel fel kell emelni a védőmüveket
Végül az egyes társulatok készültségéről beszélt és azt mondotta, hogy a 3-as számú
algyői társulatoknál nem egészen biztosak a
védőmüvek. A trianoni határ mellett elszakított vonalak bizonytalansága folytán a 3-as
algyői szakasz felől érhetnek bennünket meglepetések.
A* előadást a hallgatóság megtapsolta.
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kamara megalakulásával egyidejűleg az iparosok kilépnének a kereskedelmi és iparkamarából. Az ankéten erről kell dönteni
Indítványozom — fejezte be Körmendy —,
mondja ki a szegedi ipartestület,

hogy szükségesnek lórija a kézmüveskamara (elállítását, de az
önálló testület megalakításén
kívül tovább Is benn 6ha|t maradni az Iparkamarákban.

ség lesz-e a kereskedelmi és iparkamarára
is. Nagy Pál a kézmüveskamara felállitása esetén teljesen el akar szakadni
az iparkamarától.
Sckatz M. kijelenti, hogy a szegedi iparosrosság meg van eléyedve a szegedi kamara
működésével. Fél attól, hogy a kézmüveskamara élére olyan egyén kerül, aki nem szivvel-lélekkel támogatja az iparos érdekeket.
Az elnöki tisztség betöltése körül személyi
harcok lesznek, ezért a vidéki ipartestületeknek nagyon kell vigyázni, hogy csak arra érdemes iparos nyerje el ezt az állást.
Körmendy:
Én olyan férfiút szeretnék elnöknek, mint amilyen Fenyő Miksa, a gyáriparosok főtitkára.
Dávid Sándor és Ottovay István felszólalása
után az ipartestület elöljárósága egyhangú
határozattal kimondotta, hogy

Gombos István az elnökség javaslata mellett
szólalt fel. Az iparosság régi vágya teljesül
a kézmüveskamara felállításával, mondta. Fél
azonban attól, hogy az önálló ipartestület
a szegedi Ipartestület szükséélére nem megfelelő egyén kerül. Kiss Géza
gesnek tartja a kézmüveskamara
szintén azt kívánja, hogy iparos
kerüljön
felállítását, de nem öha|t elszaa kézmüveskamara élére. Nem tartja kívánakadni a kereskedelmi és Ipartosnak, hogy az iparosok kiváljanak a régi
kamarától.
kamarai szervből. Dr. Schütz a kézmüveskamara felállítása mellett nyilatkozott, nem látja
Az elöljáróság megbízta Körmendy Máazonban tisztázottnak azt a kérdést, hogy az tyást, hogy a szombat délelőtti ankéten a
önálló iparos szerv megalakulása után szűk- | határozat értelmében felszólaljon.
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Négy hónapig lezárva, három hétre elitélve
egy tizpengős cigarettatárcáért
Amit zálogbél zálogba adtak kikapés férjek
(A Délmagyarország
munkatársától.) Wisenberger Ignác 1922-ben a Belvárosi Mozi épületében lévő Párisién Grillnek volt főpincére.
Az ismert lokálban, ahol egzisztenciák törtek
le, napról-napra hajnalig húzódó mulatozások
zajlottak le. Folyt a pezsgő és bizony nem
egyszer fordult elő, hogy a mulatozó vendég,
amikor már anyagilag teljesen kimerült, tartozása fejében valamelyik értéktárgyát hagyta
zálogba a főpincérnél
A Párisién Grill fénykorában egyik szegedi
jómódú kereskedő — lévén szalmaözvegy —
fellátogatott a lokálba, ahol rövid időn belül
már pezsgőzött is a táncosnők társaságában.
Hajnaltájban, amikor fizetésre került a sor,
az ismert kereskedő számláját nem tudta teljesen kiegyenlíteni. Valami csekély összeggel
adós maradt és ezért Wisenberger főpincérnek zálogba átadta ezüst cigarettatárcáját, azzal, hogy néhány nap múlva kiváltja a zálogtárgyat. A kereskedő mámorát kialudva, egészen megfeledkezett ezüsttárcájának sorsáról
és amikor néhány hét múlva ismét felnézett a
lokálba, nagy meglepetéssel konstatálta, hogy
a régi főpincér már megvált a mulatótól és
ismeretlen helyre költözött. A kellemetlen felfedezésre a károsult kereskedő kijelentette,
hogy a főpincért sikkasztás cimén feljelenti
a rendőrségen és károsodását tudomására hozta
a mulató tulajdonosának is. A feljelentésre a
a rendőrség köröző levelet adott ki Wisenberger Ignác ellen, aki közben Berlinben telepedett meg, ahol egyik éjszakai mulatónak lett
a főpincére. A köröző levél kibocsájtása igy
nem járt eredménnyel, öt éven át nyoma veszett a főpincérnek, míg azután a mult év
végén egy szegedi cigányzenész felismerte
Wisenberger Ignácot, a berlini magyar követségen bejelentette észleletét és a követség a
főpincért őrizetbe vétette és 1927 novembertől
egészen ez év március nyolcadikáig őrizetben
maradt. Közben Szegedre szállították és így
került Wisenberger Ignác pénteken Tarajossy
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Béla tőrvényszéki egyes birö elé.
A főtárgyaláson a vádlott beismerte bűnösségét. Elmondotta, hogy a kérdéses ezüst cigarettatárcát tényleg átvette a szegedi kereskedőtől. Közben elutazott és igy egészen megfeledkezett a tárcáról. Egyszer Budapesten
mulatott valahol. Amikor fizetésre került c
sor, nem volt elég pénze és igy továbbadta
zálogba a nála lévő idegen ezüsttárcát.
A kihallgatott sértett szerint a tárcája tie
pengőt érhet.
Vádlott: Hát ezért a tiz pengőért voltam
én négy hónapig bezárva?
A bíróság a túlnyomó enyhítő körülmények figyelembevételével sikkasztás
vétségében bűnösnek mondotta ki a vádlottat és háromheti fogházra Ítélte. Az i!é!et jogerős.
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Központi Cipőüzlet
Csövek
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Tisza Lajos körül 45. sz., Benedek szíjgyártó mellett,

Nem selejtezett áruk!
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