
A kormány még mindig nem vette revízió alá 
Szeged-ellenes rendelkezései! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Idestova hí-
rom hét telt el azóta, hogy a négytagú szegedi 
küldöttséget fogadU a kormányzó és gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnök, akik meghallgatták a város 
kétségbeesett tiltakozását a szegedi közintézmé-
nyek sorazatos megszüntetése és áthelyezése ellen. 
A miniszterelnök kijelentette « küldöttség előtt, 
hogy e legrövidebb időn belül revizló alá veszi azo-
kat a minisztertanácsi határozatokat, amelyek a 
különböző szegedi intézmények áthelyezésére és 
megszüntetésire vonatkoznak és miután meggyő-
ződött arról, hogy Szeged vitális érdekei kapcso-
lódnak ebez a kérdéshez, reméli, hogy sikerül 
kielégítő megoldást Utálni. Közölte a miniszter-
elnök azt is, hogy az ügyet minisztertanács elé 
viszi, hogy s kormánv Ismét foglalkozhasson Sze-
ged ügyével. 

A küldöttség hazaérkezése otán optimista nyi-
Utkozatok hangzottak el. A város lakossága a 
küldöttség hazaérkezése óU állandóan várU a 
kormány revíziós intézkedéseit, de álUlános meg-
lepetésre még semmi eem ISrtint. A kormány 
azóU már többször tartott minisztertanácsot, de 
a kiadott kommünikék szerint a szegedi kérdés 
eddig nem került a minisztertanács napirendjére. 
As a csend, amely erre az ügyre boralt, érthető 
nyugtalanságot kelt a városban és olyan hangok 
hallatszanak, hogy mégis össze kellene hivatni 
• rendkívüli közgyűlést. 

A Détmaggaroreság munkatársa érdeklődött as 
ügyek állása iránt dr. Somoggi Szilveszter polgár-
mesternél, aki pénteken délután Budapestre uta-
zott, hogy a város különböző dolgait eligazítsa. 
A polgármester a következőket mondotta: 

— Engem is kellemetlenül érint, bogy nem 
történt azóta seusmi, hogy Budapestről semn*-
féle értesítést nem kaptunk. A Jövő hétig még 
várok és ha addig sem Jön értesítés, fetterjesz-
tést intézek Károtgi miniszterelnökhöz, emlékez-
tetni fogom ígéretére ée tájékoztatást kérek tőle 
dolgainkról. 

Kijelentette még a polgármester, hogy mostani 
utja nincs összefüggésből az akcióval Elmon-
dotta azatán, hogy a napokban megjelent nála a 
szegedi áilamépitészeti hivatal egyik tisztviselője, 
aki aziránt érdeklődött, hagy a hivatal kaptatna* 
olcsó ta'cdst a várostól. 

— Ebből arra következtettem — mondotta a pol-
gármester — hogy az államépitészeti hivatal $ 
kereskedelmi minisztertől kapott valami értesítést 
Jövendő sorsát illetőleg, azonban a hivatal főnö-
kénéi történt érdeklődésemre megtudtam, hogy 
ebben az ügyben semmiféle rendelkezés nem tör. 
tént. Igy tehát a hetgtet változatlan az, hogy 
ez államépitészeti hivatott áthelyezik Szentesre és 
beolvasztják az ottani kirendeltségbe, Szegeden 
viszont a legjobb eaetbea egy államépitészeti *f-
rendeltség marad. , 

Árvisvesxedelem a telepeken 
f i Délmagyarország munkatársától.) 'A' 

Gyula püspök-telepiek küldöttsége járt pénte. 
kin a városházán Gárgyán Imre vezetésével. 
A küldöttség bejelentette, hogy az esövir és a 
magolvadt hó elöntéssel fenyegeti a telepet, 
10—15 lakóház már vízbe is került. A bajon 
szivattyúzás nélkül ls lehet segíteni, ha a vá-
ros kitisztittatná azt az árkot, amely a textil-
gyártói -vezet az akoltelepéknél elhúzódó csa-

tornáig. Ez az árok levezetné a csapadék-
vizet A város valószínűleg az inségmunká-
sokkal tisztittatja ld gs árkot 

Somogyi-telepről ts árvizoesxdelmet félen-
tettek. A segítség Itt ts sürgős, mert vályog-
falu házak kerültek vízbe. A város valószí-
nűleg feltölteti a telep veszélyeztetett, mélyeb-
ben fekvő részeit - -

• v.* 

Isméi Wimmer FQlöpBf választották meg 
a kamara elnökévé 

Változatlan maradi a kereskedelmi éa Iparkamara elnöksége — Alelnökök: 
Vértes Miksa és Körmendy Mátyás 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 
érdeklődés mellett ült ösuze pénteken dél-
talfitt a kereskedelmi és iparkamara teljesülése, 
hogy magválassza a kamara uj elnökségét. 
Az egyes frakciók, különösen a vidékiek, nagy 
izgalommal készültek a választásra. A vidéki 
kamnrai tagok délé1 ölt 10 órakor értekezletre 
ültek össze a Dreher-étteremben és azt a hatá-
rozatot hozták, hogy a választáson az elnök-
ség mindhárom tisztségére névszerinti titkos 
szavazást kérnek. Ezzel kapcsolatban azon-
nal hire terjedt, hogy a vidéki tagok megle-
petésre készülnek és Vértés Miksát állítják 
szembe Wimmer Fülöp elnökkel. 

Az előzmények után izgalmas atmoszférá-
ban kezdődőit meg 11 órakor a teljes ülés. 
Sok uj arc tünt fel az ülésteremben, a szegedi 
beltagok mellett a vidékiek is csaknem tel-
jes számban felvonultak. 

Az elnöki széket dr. Pálfy József polgár-
tee^lerhelyettes foglalta el, a Samara vez tő 
ségéből dr. Tonelli Sándor főtitkár és dr. 
Cserzy Mihály titkái foglaltak helyet az emel-
vényen. A jegyzőkönyvet vitéz dr. Gombos 
József városi aljegyző vezette. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elő-
ször is megállapította az alakulás szabályszerű 
kellékeit, majd meleg hangon emlékezett meg 
Bokor Adolfról, a kamara nemrégiben el-
hunyt érdemes tagjáról. 

— Nem tartozik ugyan a tárgysorozatba 
Bokor Adolf elparentálása — mondotta a 
polgármesterhelyettes —, de a rideg paragra-
fusok nem zárhatják ki azt, hogy az alakulás 
perceiben ne emlékezzünk meg az elhunyt 
nagy érdemeiről. 

Elhatározták ezután, hogy az ülés jegyző-
könyvében Bokor Adolf érdemeit megörökítik. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére a polgármester-

helyettes Back Bernátot éa Kertéit Ernőt 
kérte fel Dr. Pálfy József ezután bejelen-
tette, hogy 14 tag aláírásával 

névszerinti titkos szavazási kértek 
az elnökválasztásra éa nyomban meg-
kezdték a névszerinti titkos szavazást Le-
adtak összesen 56 szavazatot Ebből 

34 szavazat esett Wimmer Fülöpre^ 
ií szavazat Vértes Miksára és 1 sza-

vazat Wagner Ferencre. 
így tehát 

a kamara elnökének IS szótöbb-
séggel Ismét Wimmer Fülöpöt 

választották meg. 
A választás eredményét nagy éljenzéssel fo 

gadták. 
Ezután következett a kereskedelmi osztály 

elnökének megválasztása. Kilenc aláírással itt 
is névszerinti titkos szavazást kértek. Leadtak 
összesen 81 szavazatot Ebből 

25 szavazat esett Vértes Miksára, 6 
szavazat bástyái Holtzer Tivadarra. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Ma szombaton, március bó 19-én utoljára 
SOMMERSET MAUGHAM világhírű drámája 

Szent láng 
Főszereplök Gustav Fröhlich és Dha Paris. 

.Előadások 5, 7, 9 órakor. 

Rövid ideig ismét 
3mBselyem harisnya e*90 

hibátlan, ismert minőségem . 

Azsuros műselyem 0 " 5 8 
harisnya JL 

Cslbészlngek 
gyermek, női ée férfi, tőbb minőségben, 
legolcsóbban, legnsgyobb válaastékban 

Boros Miksa *** 
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A kereskedelmi osztály elnökének Így 19 
szótöbbséggel 

Vértes Miksát választották meg. 
A lelkes éljenzés ntán az Ipari osztály el-

nökét választották meg titkos szavazással. Le-
adtak 26 szavazatot Ebből 

17 szavazat esett Körmendy MdtyáSrai 
9 szavazat Takács Bélára. 

Az Ipari osztály elnökének tehát 8 szótöbb-
séggel 

Körmendy Mátyást választatták 

Dr- Pálfy József polgármesterhelyettei be-
jelentette, hogy a választást teljesen törvénye-
sen és szabályosan ejtették meg, a Jegyzőkőny 
vet felterjesztik a minisztériumhoz. A várói 
hatósága nevében meleg szeretettel üdvözölte 
Wimmer Fülöpöt, Vértes Miksát éa KQrmfnidy 
Mátyást 

Vezetőség — mondotta — aoKsSem 
foglalt el még súlyosabb időben tisztségé 
mint az uj elnökség. Kérte az elnökség*, bogy 
továbbra is viseljék szivükön az ország és a 
város érdekeit A hatóság mindenkor kén 
támogatni a kamarát 

Az nj elnökség ezután elfoglalta a helyéi, 
és először 

Wimmer FOlBp 
elnök emelkedett szólásra - . •.•-•<•-;-- •_ 
, őszinte köszönetet mondott* hogy Immár 

harmadififcen választották meg elnöknek. A 
mostani választás kivételesen Jól esett — mon-
dotta —, teljes elégtételt kapott Minden ener-
giával azon lesz, hogy az ellentéteket eltün-
tesse. Csak teljes öszefogással tudják g nehéz 
feladatot teljesíteni. 

— A kézműipar és a gyáripar közötti ellen-
tétnek meg kell szűnni — folytatta beszédét —, 
a gyáripar nélkül a kamara aligha teljesít-
hetné feladatát Tudja, hogy sok hibája mellett 
azért választották meg őt, a 77 éves embert 
elnökké, mert mindig becsületesen teljesítette 
kötelességét Végül Ígérte, hogy minden erejét 
a kereskedelem és Ipar helyzetének megköny-
nyitésére fogja a jövőben is koncentrálni. A 
tapsokkal fogadott beszéd után 

Vértes Miksa 
mondott köszönetet megválasztásáért. Amint 
a múltban, ugy a jövőben is mindig ott lesz az 
élen, ha a kereskedelem és az ipar érde-
keit kell képviselni Pártatlanul tárgyilagosan 
és lelkiismeretesen kívánja szolgálni a keres-
kedelem és az ipar minden rétegének ügyét 
Ezekben a hallatlanul súlyos napokban első-
sorban a kisembereknek, a kiskereskedőid-
nek az ügyét kell felkarolni és védelmezni* 
Küzdeni kiván az elviselhetetlen közteher mér-
sékléséért, de küzdeni lcell azzal az irány-
zattal szemben is, amely az ipar és kereske-
delem tevékenységét ki akarja sajátítani Az 
adózók pénzén életképtelen vállalatokat fenn-
tartani nem lehet (Taps.) 

Végül 

Körmendy Mátyás 
szólalt lel, aki beszédében kijelentette, hogy 
elsősorban a kézmüiparosok érdekében kiván 


