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Kik lesznek a városi közgyűlés 
uj lagjai 

Az igazoló választmány pénteken igazolta az uj mandátumokat 

(A Délmacyarország munkatársától) Pénteken 

de lelőtt ülést tartott az igazoló választmány, 

bogy átvizsgálja az uj törvényhatósági mandátu-

mokat. Dr. B e r e c z János professzort, aki ren-

des tagja is a közgyűlésnek, mint ismeretes, ju-

piusj)an örökös taggá választotta a törvényható-

sági bizottság. Az igazoló választmány most iga. 

zolta az örökös tagsági mandátumot. Dr. Berecz 

Jánosnak 15 napon belül nyilatkoznia kelt, hogy 

két mandátuma közül melyiket tartja meg. Két-

ségtelen, hogy az örökös tagságot, fogja megiar-

lani és ebben az esetben megüresedő rendes tag-

sági helyére a soron következő póttagot, dr. Tiirr 

Aladár ügyvédet hivják he a közgyűlésbe. 

A Ferenc József-Tudományegyetem törvényha-

tósági képviselője a mindenkori rektor. A mult 

évben dr. G e l e i József professzor volt, akinek 

mandátumát most megszüntette az igazolóválaszt-

mány, illetve átruházta az egyetem uj rektorára, 

dr, Ereky István professzorra. 

Uj képviselője lesz a közgyűlésen a felsővárosi 

plébániának is. P. B u j n o v s z k y Aurél, az ed-

digi plébános ugyanis nyugalombavonult, utóda, 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamara pénteken dél-

előtt tartotta a nyári szünet ulán első közgyűlé-

sét. R a i n e r Ferenc kamarai elnök a közgyű-

lés megnyitása után a következőket mondotta: 

— Talán sohasem fordult még elő, hogy a ka-

Mara nehezebb viszonyok közölt tartotta meg 

közgyűlését, ' mint a jelen pillanatban. Világtör-

ténelmi események vannak készülőben és ezek az 

események sorsdöntő jelentőségűek magyar ha-

zánkra is. A kereskedelmi és iparkamarának 

nem hivatása az, hogy politikai kérdésekkel fog-

lalkozzék, dc viszont az egyetemes nemzeti kér-

dések egyformán érintenek minden magyart, le-

gyen bármely foglalkozásnak vagy hivatásnak 

művelője. Ezért tartotta kötelességének a sze-

gedi kereskedelmi és iparkamara elnöksége.hogy 

nyomban a trieszti beszéd elhangzása után egész 

érdekeltsége nevében üdvözlő távirattal fordult 

Mussolinihez és mélységes köszönetét és háláját 

fejezte ki azért a meleg rokonszenvért, mellyel 

3 magyar igazság mellett ismételten síkra szállt. 

Adja az Isten, hogy a nagy olasz államférfi be-

széde, csakugyan egy jobb jövő hasadását jelent-

se a csehszlovák határokon tul élő magyar test-

vérek számára. (Nagy helyeslés). 

Az elnök beszámolt ezután az IPOSz állal Deb-

recenben rendezett országos kézműipari kong-

resszusról és a vidéki kereskedelmi testületek 

gyöngyösi kongresszusáról. 

Tiltakozott a vidék érdekeinek hát-

térbe szorítása elten, amely a gazda-

sági élet egész vonalán megnyilvánul. 

Ef ldátat sorolt fel erre vonatkozólag és raegje-

gynzte, bogy a kamar? mindent megtett és a jövő-

ben is m tg flpg tenni a'z ilyen jelenségek 

gyors orvoslására. 

Az elnök ezután bejelentelte, hogy a kamara 

M e r é n y i Vince, akinek mandálumát igazolta a 

választmány. 

Nyugalombavonult Z i 1 a h y K i s s Tibor 

gazdasági felügyelő is, akinek közgyűlési man-

dátuma igy színién megszűnt. Utódául a földmű-

velésügyi miniszter M e r é n y i Boldizsárt ne-

vezte ki. Az igazoló választmány Merényi Man-

dátumát is igazolta. 

Dr. S a j ó Lajos tiszti főorvost a belügy-minisz-

tériumba helyezték át cs utódául dr. vitéz T ó t h 

Bélát nevezték ki, aki átveszi Sajó Lajos köz-

gyűlési mandátumát is. 

Hivatalból volt tagja a közgyűlésnek Scultéty Sán-

dor főszámvevő, aki szeptember 1-én vonult nyuga-

lomba és igy közgyűlési tagsága is megszűnt. He-

lyette D é k á n y Sándor számvevőségi főtaná-

csost, mint a számvevőség megbízott vezetőjét 

hivják bc. 

Az igazolóválasztmány ezeket az uj mandátu-

mokat mind igazolta és igy a polgármester a 

legközelebbi közgyűlésre már ezeknek az uj vá-

rosatyáknak is küld meghívót. 

dr. K u n d e r Antalt, az uj kereskedelemügyi mi-

niszter táviratilag üdvözölte. 

Dr. T o n e l l i Sándor főtitkár beszámolt ez 

elnökség vidéki látogatásairól és ezeknek a lá-

togatásoknak jelentőségeit méltatta. Ilyen ut 

eredménye annak megállapítása, hogy 

a legkisebb munkabérek és a munka-

idők bevezetése 

milyen terhet ró a városokra. Falusi helyeken 

ncm tartják bc ezeket a rendeleteket és a falusi 

ipar ilyenformán olcsóbban termel, természete-' 

sen gyengébb minőséget. A kamara felhívta a 

Miniszter figyelmét erre a körülményre és kcrle, 

hogy hathatósan ellenőrizzék a falusi ipart. Be-

szélt ezután a főtitkár 

a tízmillió pen-rös kisipari kölcsön 

ügyéről. 

A kamara a P. K-tói azt a választ kap(3, hogy 

az ügy olyan embrionális állapntbau van, hogy 

tulajdonképen semmit nem tudni róla, betek tel-

nek el, ainig a kölcsön ügye valaniiképen ren-

deződni fog. A kamarai reform ügye — folytatta 

— még a tervezés állapotában van. I m r é d y 

miniszterelnök kereskedelemügyi miniszteri mi-

nőségében felkérte, hogy a kérdés tanulmányozá-

sira utazzon Olaszországba. 

Bejelentette ezután, hogy a nyilt árusítási üz-

letek, vendéglök, kávéházak, szállodák alkalma-

zottai munkaidejét egy legújabban megjelent ren-

delet szabályozza és ez a rendelet november el-

sején életbelép. 

Pick Jenő ezután arról beszélt, hogy 

a vagyonváltság ejjö részlete 

mo f. október elseién esedékes. Hogv mannvi lesz 

a szegedi cs a szegedi kamara területéről mennyi? 

fog befolyni, azt egyelőre nem lehet tudni, de md/fy 

mo: t foglalkozni kell azzal, hogy ebből az öswrgr* 

bői je'cntös összeg kerüljön vissza Szegedre köz** 

munkák formájában. Szóvátette ezután, hogy merf 

mindig nem állították vissza a Szeged—Budapest' 

közötti autóbuszjáratot. Szorgalmazta végül Szegeti 

fürdőváros jellegét, amellyel együtt járna a félárti-

utazási kedvezmény. 

Dr. Tone'li Sándor főtitkár válaszában elrriond-j 

ta, hogy a milliárdos be-uházási programból a1 

kamara már regebben részt kórt. és az ügye* 

azóta is szorgalmazza, bizonyos eredményeket 

máris sikerült elérni. Az autóbuszügyben a ka-, 

mara már régebben eljárt és Ígéretet is kapott 

illetékes helyen. A fürdőváros jelleget a városnak 

kelf szorgalmazni. 

Ugyancsak a főtitkár ismertetto 

az iparengcdélytilulom 

ügyét. Rendkívül nehéz probléma cz — mondotta 

•—, amellyel kapcsolatban sok kérdés merült fé l j 

Az iparügyi miniszter a kamara érdcklődéséra 

olyan ér te lmű felvilágosítást közölt, amely sze-

rint c'ökcsziilct alatt van a fűszer- cs a vasszak-

ma képesítéshez kötése, itt tehát kortd'ozás letzj 

Addig is, auiig a pótrcndelct megjelenik, méltá-

nyossági szempontból hamarább kiadják az ipar-

engedélyeket és nem kell hónapokat várni. A ka-

mara arra törekszik, hogy az ügyben a normális, 

allapotok minél c'őbb visszaálljanak. 

Dr. Cserzy Mihály titkár ismerteti® 

a kisipari közszállitások' 

ügyét. \ szegedi kamarai kerület a milliárdos 

kölesönből jelentós részt fizet, viszont itt ninudl 

nehéz ipar, amelynek révén a kamarai kerület meg-» 

felelő módon részt vehetne a kölcsönből. A ka-

mara javaslatára az ipartestületek szállítási cso-

portokat alakítottak és erek a csoportok vállaltak 

és váltainak munkát. Ismertette a közszállitások-

kal kapcsolatban felmerült panaszokat. A kamara, 

a panaszok ügyében eljárt az iparügyi miniízt^a 

rjumban és nvnény van azok orvoslásra. 

Dr. Tone li Sándor kijelentette, hogy 

az átszűr elkezelek fölözik le a szál-

győgyhaskötőt a legtökéletesebb szabással 
uj modellek szerint speciálisan készit 

Höfíe fűzős 
Klauzál íér 3. 

A kamara ujabb akciói kezd 
a szegedi közmunkák érdekében 

Az ipirengedélylilalom Ugye a kamarai közgyűlés elölt — „Az élszövelkczetck 
fölözik le a szállítások hasznát" — 500 ezer pengős pótkirovás az utólagos 

OTí-el lcnörzések u l á n 

A legutóbbi húzóson nálunh nuerlcA; U 

70.000 
pengőt a 74078 sz. 

20.000 
pengőt az 50577 sz. 

I O . O O O 
pengőt a 2C3ÍS sz. 

I O . O O O 
pengőt a 298S8 sz. 

5.000 
pengőt a 10540 sz. 

5.000 
pengőt a 38755 sz. 

osztály sorsjegy ékkel, dc nyertek mar nálunk 

ÍOO.OOO 
200.000 

sőt 

300.000 
pengőt is egyetlen sorsjeggyel! 

Pető Ernő Donkhőz 
ni. kir. osztály-sorsjáték friárusitó 
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