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Csütörtökön elnökséget választ 
a kereskedelmi és iparkamara 

Egységes megállapodás a három tisztségre 

(A Délnvjtjiarország munkáidnál ól.) A szegedi 

kereskedelmi és iparkamarában tartott legutóebi 

választások eredményét — mint ismeretes — a 

kormány-hatóság jóváhagyta és az uj kamera csü-

törtökön már meg is tartja nagy érdeklődéssé 

várt ajakú ó ülését, amelyen megválasztják a nagy-

fontosságú intézmény uj elnökségét. A Jelek sze-

rint a választás te'jecen nyugodt lefolyása lesz, 

mert a hosszú hetek óta fo'yó tárgya'átok o.red-

ményeképen a betöltésre váró tisztségek sorsa 

elintézettnek tekinthető. Azokban az iparos- és 

kereskedőkörökben, amelyeknek állá foglalásán 

múlik a döntés, kialakult ugyanis a véglegesnek 

látszó e.határozás és ennek alapján szinte biztosra 

vehető, hogy az elnöki tisztséget ismét Vértes 

Miksával, az Ipari osztály elnöki lisztságét Erdélyi 

Andrással, a kereskedelmi osztályét pedig Grosz 

Marodtól töltik be. 

Akik ismerik a szegedi kereskedő- és iparos-

világ nagy többségének fe'fogását, megállapíthat-

ják, bogy ez a megoldás felel meg a legteljeseb-

ben azoknak a súlyos és komoly érdekeknek, ame-

lyek a kamara további működéséhez fűződnek. 

A kamara elnöki tisztségének botöltése elég 

kényes és elég su'yos problémája az érdekeltsé-

geknek. Az elmúlt hetek alatt felmerült néhány 

egészen komoly kombináció, amely pillanatnyilag 

kétségessé te t ) az egységes fc'fogás kia'akuá á-

nak lehetőségét, de a körülmények józan mérlege-

lése után ezök a kombinációk mind megdőltek. 

Ugy az ipari, mint a kereskedelmi körök rokon-

szenvével találkozott volna az a megoldás, ha 

a kamera elnöki tisztségét Wagner Ferenc vál-

lalja. Wagner Ferenc azonban minden ka pacit á-

lásra a leghatározottabban kijelentette, hogy nem 

reflektál a kamarai elnökségre és ezt semmiesatre 

sem fogadná el. Felmerült ozu'án bizonyos köröd-

ben az a gondolat, hogy Rainer Ferencet, a sze-

gedi ipartestület nemrégen megvá'asztott e'mökct 

kcl'ene a kamara élére állítani. Stélesebb körök-

ben ez a megoldás nem ta'álkozott rokonszenvvel, 

természetesen nem Rainer köztiszteletben álló sze-

mélye, hanem az ipartesíü'et érdekei miatt. Köz-

tudomású ugyanis, hogy a szegedi ipartestület mi-

lyen súlyos helyzetbe került a legutóbbi válasz-

tások következtében. Ez a választás igen veszedel-

mes szakadást idézett elő a testületben. A kisebb-

ségben marar/t frakció, amely Körmcndy Mátyást, 

a régi elnököt kivánta megtartani, megfellebbezte 
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a választás eredményét és a f/llebberés alapján az 

iparügyi miniszter el is rende te az uj választást. 

Megfellebbezték ezután az uj választás eredményét 

is és igy üz uj tisztikar egy teljes teszt-jodeig nem 

vehette át az ügyek intézését. Et a belső harc és 

a fce'.öe származó áldatlan állapot hosszú ideig 

megbénította az ipartestület működését, amelyre 

pedig éppen ezekben a hónapokban lett volna 

a legnagyobb szükség. Azok, akik értéke'ni tudják 

Szeged város kézműiparosságának az é. dekeit, 

éppen iparosérdekböl ncm tudnak lelkesedni Rai-

ner Ferenc kamarai elnökségéért, m?rt teljes jog-

gal tartanuk attó', hogy az ipartestületben, amely-

nek elnöki tisztségéről Raineriiek kamarai elnökké 

való megválasztása eseten feltétlenül tó kellene 

mondania, az uj választás felidézné és kiélezné a 

most szunnyadó el'entéteket és uj, áldatlan har-

cokat robbantana ki. Ez pedig végzetes követ-

kezményekkel járhatna a sfeewji kisiparosságra 

nézve. 

Eze'.r.e': a Köriilui 'nyvkr.e'f pr.ér e e'ése utan 

jutottak a mértékadó körök árra a megál apitásra, 

hogy a legjózanabb, a leghelyesebb és a l^gszo. 

rencsésebb megoldás, ha a kamara elnöki tiszt-

ségét továbbra is Vér les Miksa hiti bc. Ez a meg-

oldás szo'gálja többek között az annyira hangoz-

tatott vdltógaidálkodds igen helyes elvét is, hi-

szen Vértes előtt ho szu éveken át Wimmer Fü-

löp vo't a kanura e'nöfcc, Wimmer pedig tes'c.-től-

lelkestől iparos volt, vezetője Szeged egyik leg-

nagyo'b ipari vállalaténak, Vértre viszont te t s'ől-

le.kcstöl kerczkedö, Szeged és az tegész Délvidék 

egyik legnagyobb kereskode'mi vá'Ialatának a ve-

zetője. aki rátermettségével, hozzáértésével, kitar-

tásával fejtószbettc hatalmas vállalattá 1909-ben 

alapított üztótét, amelynek ma nagyszerűen kiépít 

tett szervezete üzletkörébe vonta ezt az egész 

országrészt, yértes Miksa három év óta elnöke a 

szegedi kereskedelmi és iparkamarának, ahol nagy-

nevű e'ödjének, Wimmer Fülöpnek áz örökét vette 

át. Elnöki működésével sikerült megtartania azt 

a tekintélyt, ame'yet Wimmer Fülöp személye biz-

tosított a kamera elnöki tisztsége számára, rendben 

tartotta a kamara pénzügyeit, gondoskodott arról, 

hogy a mai áldatlan gazdasági viszonyok sem nö-

veljék a tagok kamarai terhait, ami egymagában 

is számottevő eredménynek tekintendő. 

Vértes Miksát alka'massá teszi még az ipari és 

a kereskedelmi érdekek reprezentatív képviseleté-

re az a jelen esotben annyira fontos körülmény, 

hogy anyagilag teljesen független. Az anyagi füg-

getlenség ugyanis minden irányban szabad kezet 

biztosit, ha akár a kercskodelmi, akár az ipari 

erdekek védelméről van szó. 

A kamara kereskedelmi osztá'yának elnökjelölt-

je, Grosz Marcell, szintén a legszerencsésebb meg-

oldást je'enti. Grosz Marcell a város egyik leg-

régibb pénzintézetének, a Segedi Kereskedelmi cs 

Iparbanknak a kitűnő vezérigazgatója, azé az in-

tézeté, amely fennállásának hét évtizedes jubileu-

mát éppen most ünnepelte és amely sértetlenül 

mentette át az elmúlt nehéz korszakon a legne-

mesebb kereskedelmi és közgazdasági tradíciókat. 

Ebben pedig tagadhatatlanul nagy érdeme van 

Grosz Marcellnek, aki éppen a legsúlyosabb évek 

alatt állott az intézet élén és szolgálta sziwel-té-

lefckel a város kereskedelmének és iparának ér-

dekeit. Grosz Marcell különben eddig is elnöke 

volt a kamera kereskedelmi osztályának. 

A kamara ipari osztályának elnökjelöltje, Er-

délyi András építőmester, szintén a szegedi élet 

legrokonszenvesebb alakjai közé tartozik és a város 

iparostársadalmának egyik legtckintélycebb veze-

tő tagja. Igazi épitőtehetség a sző valódi és átvitt 

értelmében egyaránt. Nagy szerepe volt az egye-

temi építkezések körül és munkájával kiérdemelte 

K A P H A T O K 

MINDEN 
ORION 
p A f> t/S 1/ C <7 r Cl/ r f i t f i i f i 

Az összes ujtipusu Orion rádiókészü'ébek kaphatók 

Deutsch mbert 
rádió és villamossági vállalaténál Kárász ucca 7, 

Telelőn 13-71. Kedvező fizetési feltételek. 

Az összes Orion készülékeket lakásán készséggel 

bernu atja, raktárról szállítja 

METEOR fttitórggsr 
eguedáruslláso 

Kárász ucca 11. 

a legteljesebb elismerést Az iparostársadalo'mbsn 

mindig a békéért, az ellentétek e'simitásácrt harcol 

és ugyanezt teszi a közéletben is. Vezető tagja a 

Baross. S.övetségnek, do meggyőződéses ellensége 

minden politikai és gazdasági szé sőséjqek. Uj em-

ber lesz a kamara tiszikarában és mindenki tudja, 

hogy uj tisztségében nagyszerűen meg fogja áll-

ni a helyét. 

Perzsaszőnyeget 
és torontáli oxönyenet m é l y e n I c -
sxáUlioíl álban vásárolgat. Szőnyeg-
javítás", nyírás, tisztítás, szakszarü vezetés mellett 
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Zálogjegyei, b r i i i o s eüszeri, 
aranyat, ezüst dísztárgyakat, evőeszkö-öket leg-

töobért vásárol UASPAR FERENC, Oroszlán-u. 5. 

Zálogházzal szemben. Keresek megvételre hamis 

cson.fogakat, aos 
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Barna György 
vaskereskedőnél, Károlyi ucca 4. Unió-tag 
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