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- A frankhamisítás vádlottjai közül 
tizenegyet szabadlábra helyezett a vádtanács. 

Zadravecz pflspók, Ferdinándyés Háber János ellen a vádat elejtették. 
(iBudapesti fudősiiónk telefonjelentése.) Ma 

délután 1 úrakor hirdette ki a kir. tövénysié-
ken Otrubay Dezső tanácselnök a vádtanács 
határozatát. A fogházban lévő vádlottak közül 
Vuágh Józsefet,.Parragh Ferencet, Haála Józse-
fet, Ágoston Árpádot, Kiss Lajos Kázmért, 
Velőssy Belát, Scharff Nándort, Happel Feren-
cet és Spannring Lászlót szabadlábra helyezi, 
azon az alapon, hogy velük szemben olyan 
jelen ékeny értelmi enyhítő körülmény mutat-
kozik, hogy bQnte'ésQk előre látható nagysága 
a kedvező esetben nem haladja meg a börtön-
büntetést, mivel pedig a fölsorollak eddig el-
töltött három és félhavi fogságukkal a várható 
büntetésük javarészét már ki is töltötték, to-
vábbi fogvatartásuk indokolatlannak látszik. 
Ezen indüB ;l»pjin dr. Vargha Béía és Olcs-
váry J nő szabadlábrahelyezésit is elrendelte. 
Zadravecz István püspök, dr. Ferdinándy László 

és dr. Háber János szabadonlévö vádlottak ellen 
a vádat elejti. 

A vádtanáca a többi leibeiteket még óvadék 
ellenében sem helyezte szabadiánra, mert ezek 
egyrészt vezetőszerepet Játszottak a bünigyben, 
masrésxt büntetésük előre látható nagysága 
miatt szökésüktől kell tartani. 

A vádhatóság képviselője tudomásul vetfe a 
I I terhelt szabadlábra helyezését, ellenben fll-
folyamodást jelenteit be a vádiandcs áiníésének 
ama része ellen, amelyben teljesen megszüntette 
a további eljárást Zadraveez, Ferdinándy és 
Háber vádlottakkal szembea. 

A vádtanács döntésének kihirdetése ulán a 
fogházörök ujből visszavezették a vádlottakat 
a fogházba. A szabadldbrahelyezeit 11 terheltet 
a szokásos formaságok elintézése után szaka-
donbocsdtották, természetesen azért velflk szem-
ben is tovább folyik az ellátás. 

Az ellenzék 
a frankvitában foglalkozni fog a vádtanács döntésével. 

vádtanácsnak Zadravecz István személyére vo-
natkozó döntése, a- ivei kapcsolatban a Jogász 
képviselőit éiénk vitát is folytatlak. Szó van 
arról, ho»y az ellenzék a frankvitdban a 
vádtanácsnak ezzel a döntésével foglalkozni fog. 

( udapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ma a 
késő délutáni Órákban ler^dt el a vádanács-
nak a frtnhűgyben hozot döntése. Arcig a 
Térképésze i Intézet alktlmBzotia nak szabad 
lábraheiyezéséi mindenki megnyugvással veile 
tudomásul, aűdig igen nagy föltűnést keltett a 

Windiachgraetzet újból kihallgatták. 
kapcsolatoa kérdések megvilágitását (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Szerda 

este Sztrache Guszáv főügyész u|ból kihall-
gatta Windischgraetz Lajos herceget. Értesülé-
sünk szerint aihullgatása Teleki P*l gróf sse-

repével 
célozte. 

Sigray Antal gróf csütörtökre kapóit idézést a 
vizsgálóbíróhoz. 

Pártülésen szébahozzák Fráter képviselő 
elszólását. 

tBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
nemzetgyűlésen a délutáni órákban koionösebb 
érdeklődést váltott ki Fráter Pál egységespárti 
képviselő elszólása, aki a mai beszéde során 
olyan kijelentést tett, hogy az egységes párt 
se felső, se alsó nyomásnak nem hajlandó en-
gedni es semmiféle körülmények közölt nem 
nyugodnának bele abba, hogy Bethlen grófot 
megbuktassák. Ez a kijelentés az ülésteremben 

általános föltűnést keltett. Fráter Pál később 
a fotyosőn sietett szavait megmagyarázni azzal, 
hogy öt félreértették. Kijelentése nem irányult 
az államfő ellen és annak az az értelme, hogy 
amennyiben fülűről ejtenék el Bethlent, akkor 
az egységes pírt nagy többség;, respektálva 
az államfő döntését, ellenzékbe menne. A ki-
magyarázkodást is a kormánypárt holnapi ülé-

| sén szóváteBsik. 

Vélemények az egyezségről, 
amely a különböző érdekcsoportok közt 

a kamarai választásra létrejött. 
Nem hiszi, hogy a nyégállapitott-lfstán kívül más lista győzhessen. 

Hosszas tanácskozások, viták és kisebb har-
cok után kedden este végre lélrejött a külön-
böző kereskedelmi és ipari érdekcsoportok 
között a megegyezés a Kereskedelmi és Ipar-
kamara választmányának megújítására. A jelöl-
tek névsora magán viseli a kompromisszum 
bélyegét és mondhatnánk, be!erogén jellegű. 
ErCs küzdelem nyomait viseli ez a lista és 
nyilvánvaló, hogy küönösen a Kereskedők 
Szövetsége hozott súlyos áldozatokat a sima 
választás és zavaitalan együttműködés érdeké-
ben. Ha hailalszanak is elégedetlenkedő han-
gok, ezek most már aligha képesek az előre-
látható eredményt megváltoztatni, ha egyáltalán 
akarnák is. 

Szivesen állapítjuk meg, hogy politikai szem-
pontok nem érvényesültek a jelölés körül és a 
néhány igazán értékes név hiánya is inkább 
taktikai hibájául róható föl az idézőknek, mint 
animozitásnak. A választmány jellegét aligha 
befolyásolják a kamara vidéki választmányi 
tagjai, akiknek megválasztása ugyancsak mos-
tanában esedékes. Baja és Bácsbodrcgmegye 
e hó 16 án és 17-én már meg is választolta 
a maga két kereskedő és két tparcs kamarai 
választmányi tagját. Az eredmény azonban 
egyelőre ismeretlen. Békésmegyében ugyan-
csak e hő 25-én választanak kamarai tagokat 
és pedig Qyuia két kereskedőt, két iparost, 
Békésgyula kés kereskedőt, két iparost, Orós 
háza egy kereskedőt és egy iparost és Szarvas 
szintén egy kereskedőt és egy iparost. 

Áptilis 25-én választják kamarai választ-
mányi delegáltjaikat Szentes (két kereskedő, 
két iparos), Csongrád (egy kereskedő, egy ipa-
ros), Hódmezővásárhely (két kereskedő, két 
iparos), Makó (két kereskedő, két iparos) és 
Battonya (egy kereskedő, egy iparos). A vidék 
is teljesen szabadon választja ösizesen 32 
delegáltját a kamarába. 

A közeli nrpakban megtörténő választások-
nak az ad különös fontosságot, hogy azutolió 
választás még a háború e'őst volt és az uj 
választmány névsorában igen keveset találunk 
a régiek közül. Ezek jórisze bizony már nincs 
is az élők között. Kétségtelen azonban, hogy a 
kamara most választandó vezetőségére súlyos 
gondok várnak, mert a szegedi kereskedelem 
és ipar soha még olyan válságos időket nem 
élt, miat éppen mostanában. Éppen ezért érde-
mesnek tartottuk a siegedi kereskedelmi és 
ipari élet néhány tényezőiéhez kérdést intézni 
a megejtett jelölés és a küszöbön al ó válasz-
tás eséiyeire vonatkozólag és alább adjuk ezek 
nyila kozatait. 

.i Dr. Tonelli Sándor, 

a kamars fölitkára a következőket mondotta: 
—- Ha ez a je öltlista megy keresztül — ami-

ben egy pillanatig sem kételkedek —, akkor 
eg? minden tekimetben munkaképes választ-
mánya lesz s kamarának és méltó képviselete 
ugy a szegedi kereskedelemnek, mint az iparos-
társaddomnak. 

Körmandy Mátyás, 
az • Ipartestület elnöke a következőket mon-
dotta: 

. ~\A* olyan azéleskörO Jelölési 
lehetőséget nynjioltunk, hogy kívánságaik ki-
elégülést nyernek a megállapított jelölt-név 
aornan. Egyetek személyi sérelme nélkül ez 
természetesen nem lehetséges, de általában az 
ijsarosok meg vannak elégedve az ereáménnyeL 
Én biztosra veszem, hogy ez a lista győz és 
nem hiszem, hegy bármiféle ellenlista forga-
lomba kerülhessen. A magam részéről is meg 
vagyok elégedve a Jelöllek névsorával, bár 
egyik-másik érdemes iparostársamat még szi-
veien látnám a kamara választmányában. Ter-
mészetesnek találom — és ezt be kell látni 
mindenkinek —, bogy a rendelkezésre álló nem 
nagyazámu tagsági helyeket a tehető legjobban 
töltik majd be. 

Bokor Adolf, 
a Lloyd-Társulat elnöke a következőket vála-
szolta érdeklődő munkatáraunknak: 

— A Jelöltek listája kompromisszum ered-
ménye és miután ennek létrejöttében én is 
közreműködtem, természetesen nem is lehet ki-
fogásom ellene. Szerintem ez a ilita változat-
lanul keresztül is megy, ami persre nem Je-
lenti azt, bogy nem lehetne kifogás! találni 
rajta. Hallottam róla, hogy a szövetségen kivűl 
állók nincsenek megelégedve a jelöléssel és 
ugyancsak ki akarnak adni egy listát. Nagyion-
tosíágot nem tulajdonítok a dolognak. 

— Szeiintem a közérdek szempontjából is 
kielégítő a jelöltek névsors, bár tagadhatatlan, 
hogy kimaradt belőle néhány olyan név, amely 
határozott veszteségnek tekinthető ugy a ké-
resaedelem, mini az ipar szempontjából. Ez 
ellen azonban most már semmit sem lehet 
tenni. 

Czigter Arnold, 
a Birois- Szövetség elnöke a küszöbön álló vá-
lasztásról a következőket mondotta: 

— Amikor a választás hire nyilvánosságra 
került, fölmérőit az a kívánság is, bogy a vá-
lasztások simán és minden érdektestolu kíván-
ságainak figyelembevételével bonyolittassanak 
le. Ennek egyedüli lehetséges módja a közös 
lista. A Biroas-Szövelaég keretkedeimi osztá-
lyának elnökét, Btuckner Edét éa engem bizolt 
meg, hogy érintkezésbe leptünk a Szegedi Ke-
reskedők Szövetsége és a Lloyd-Társnl&t ve-
zetőségével az egyöntetű állásfoglalás érdeké-
ben. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye as 
a névsor, amelyet a kedd esti értekezlet elfo-
gadott. 

A közös lista természetesen csak ugy jöhetett 
léire, bogy minden csoportnak áldoiatot kellett 
hozni. El kellett ejteni olyanokat, akiknek kamarai 
válaaztmányi tagsága kívánatos lett volna. Pén-
tekre hívom össze a Baross-Szövetség választ-
mányát, ahol bejelentem az együttesen meg-
állapított névsori. Természetesnek tarlom, hogy 
ezt a választmány tudomásul veszi és a Baross-
Szövetaég tagjai épp ugy eszel a listával fognak 
szavazni, mint a Kereskedők Szövetsége tagjai 

Dr. SzendreyJenö 
tanácsnok, aki a kamarai választásokat a város 
törvényhatóságának megbiiásábfil vezeti, a kö-
vetkezőképen ismertette véleményét és a válasz-
tás technikai lebonyolítását. 

— Figyelemmel kisérem a választás előkészü-
leteit és örülök, hogy ugy a kereskedők, mint 
az iparosok megegyeztek a jelöllek névsorában. 
Biztosra veszem a válaszfás sima lefolyását és 
azt biszem, hogy a kamara zavartalan műkö-
dése biztosítottnak tekinthető. 

— A választás 25 én reggel 9 órakor kez-
dődik és pedig a kereskedők részére a kamara 
székházában, ahol dr. Horváth Lajos aljegyző 
lesz a választási bizottság elnöke. Az iparosok 
a városháza bizottsági leimében fognak sza-
vazni, ahol a bizot sági elnök dr. Gombon 
József fogalmazó lesz. Én a két választási 
helyiség között fogok .sétálni és figyelem a 
választások menetét. Az elnfikök Jelentése alap-
ján tűzöm ki a zárórát és azután megejtjük 
a szavazatok összeszámlálását. 

Dr. Kertész Béta, 
a Kereskedők Szövetségének ügyésze a kővet-
kezőket mondota: 

— Az érdekképviseletek közös listájának 
megalkotásánál a személyi szempontoknak hát-
térbe kellett szom'ni a jövendő munkaprogram 
nsgy érdekei előtt. Abban a tudatban keltett 
az u] kamarát az érdekképviseleteknek megal-; 


