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A Perslán-féle merénylet gyanusiioíífáí 
diplomáciai utón nem adták ki a szerbek 

Wolf Árpádot testvérbátyja leplezte le 

(A Délmagyarorsdág munkatársé fő!.) 'A1 

Délmagifarország keddi számában részletesen 
beszámolt arról, hogy a szegedi rendőrség 
elfogta TVolf Árpád budapesti banktisztviselőt, 
aki ellen a budapesti ügyészség ővadéksikkasz-
lás cimén köröző levelet adott ki. Wolf Árpá-
dot a budapesti ügyészség még azzal is gyanú-
sította, hogy fi követte el a Persián Ádám 
elleni bombamerényletet. 

Wolf Árpád szegedi letartóztatásával kapcso-
latban ujabb részletek kerültek most napvi-
lágra. Kitűnt, hogy a Szabadkára átszökött 
Wolf Árpád kiadatása érdekében 

diplomáciai etlárás Indult meg. 
A szerb hatóságok azonban válaszra sem mél-
tatták a Wolf elleni kiadatási kérelmet. Köz-
ben azonban oly gyanússá vált Wolf Árpád 

viselkedése, hogy a szerbek egyszerűen ki-
utasították Szabadkáról. 

Wolf Árpád már Szabadkán is Almási 
Endre néven szerepelt. Szegeden is ezen a 
néven jelentette be magát. Szegeden a rend-
őrség figyelmét 

Wolf Árpád Budapesten rakó 
testvérbátyja lilvta lel, 

aki levelet irt az egyik szegedi deLektivnek 
és bejelentette, hogy öccse Szegeden tartózko-
dik. A rendőrség a levél alapján le is tartóz-
tatta Wolf Árpádot, aki a Persián elleni bom-
bamerénylet kivételével mindent töredelmesen 
beismert. 

Wolf Árpádot kihallgatása után átkísérték 
az ügyészség fogházába, ahonnan a napokban 
átszállítják Budapestre. 

Vita az uj ipartestületi elöljáróság első ülésével 
Nyílt levél 

Kedves Elnök ur, igen tisztelt elöljáróság! 
Engedtessék meg nekem, mint szakosztályi el-

nöknek, de úgyis, mint kidobott ellenzékinek^ 
hogy csak ugy kívülről néhány szerény szóval 
hozzászóljak az Iparosságot érdeklő ügyekhez. 

Először is az elnöki program adásához, vagy 
nemadásához volna szavam. Az elnök ur ugyanis 
azt mondta, hogy programot nem ád, elég az a 
tízéves munka, amit eddig az ipartestületben pro-
dukált. Ebből aztán igazán nem kér az iparos-
ság. Ha végignézzük ezt a tizéves működést, mit 
látni? Itt van például az ipartestületi ház el-
adása. Ha az ellenzék közbe nem veti magát, ugy 
elkótyavetyélik, hogy egy kunyhót vehetnének az 
árán. Itt van egy kis szakcsoport, amely alig 
18 tagot számlál. Tegnap 90 pengőt szavaztak 
meg nekik egyhangúlag minden szemmegrcbbenés 
nélkül. A kiküldött egyik főkortese volt az el-
nöknek. 

Napirend előtt felszólalás formájában Dacsó Ar-
nold ur, az ácsipari szakosztály elnöke azt a 
kérdést intézte az elnökhöz, hogy az elnökségi 
ülésre — mely a 17. §. 6. pontja szerint a kö-
vetkezőkből áll: elnök, társelnök, számvizsgálók, 
titkár és a szakosztály elnökei — miért nem 
hivták meg a szakosztály elnökeit. Erre Kör-
mendy a kővetkező választ adta: »Az alapszabály 
szerint az ipartestületi közgyűlés után kővetkező 
30 napon belül kötelesek a szakosztályok a tiszt-
újítást megtartani és az uj tisztikart a testületi 
irodában bejelenteni. Miután a szakosztályok ezt 
nem tették meg, 

igy nem tudja, hogy most kik a szak-
osztályok elnökei 

és nem is hivhatta meg őket, de egyébként is, 

hn a szakosztályok nem tartják be az 
alapszabályokai, akkor az etnfiknek sem 

kell betartatni. 

Kedves Elnök ur, engedje meg, hogy én ís az 
alapszabályoknál kezdjem és rámutassak arra, 
hogy az alapszabály 12. §. világos és félre nem 
magyarázhatóan kimondja, hogy »minden évben 
egyszer és pedig legkésőbb március hóban ren-
des közgyűlés tartandó«, önök pedig ezévben 
május hó 13-án tartották a közgyűlést. Most már 
kérdezem, hogy április 1-től május 13-ig ki volt j 
az ipartestület elnöke. Ugy tudom, az elnök ur j 
sehol senkinek nem mondta, hogy már nem elnök, 
hanem igenis szorgalmasan dolgozott a megválasz-
tása érdekében. Tisztelt Elnök ur, az elnökségnek 
semmi akadálya nem volt, hogy a közgyűlést 
meg ne tartsa, ellenben a szakosztályoknál egé-
szen más a helyzet. A közgyűlés megvan feleb-
bezve, igy nem jogerős, 

nincs is tehát |o0a az Mőljárós.igaak mii 
ködni, 

mert minden határozata érvénytelen. Emlékezni fog 
Elnök ur arra, hogy tavaly a ruházati szakosztáh 
tisztújítási közgyűlését megfelebbezték és akkor 
Elnök ur volt az, aki sietett kijelenteni, hogy 

amig a szakosztályi választás megvan fe-

Kérdezss -neg ícgorvot&l, miért legfőbb a 

lebbezve, vagyis jogerőre nem emelkedik, 
addig a szakosztály nem müködhel, az 
elnöke nem vehet részt semmiféle ülésen 

vagy tanácskozáson. 

Elnök ur nem gondolja-e, hogy amit mással be-
tartatott, azt önnek is illenék betartani? No meg 
az alapszabály nem is azt mondja, hogy 30 na-
pon belül, hanem azt. hogy a testület évi rendes 
közgyűlése után legkésőbb egy hónap múlva kell 
a szakosztályoknak megalakulni, tehát az alap-
szabály szerint jogosan jelenhetett volna meg 
minden szakosztályi elnök. Ha már az alapszabá-
lyoknál tartunk, kell még arra is pár szóval vá-
laszolni, amit az Elnök ur az asztalosipari szak- j 
osztály választásának megfelebbezésénél elmon- ; 
dott, ami szerint a szakosztályoknál nem szük- • 
séges a határozatképes szám és nem is volt i 
ezelőtt sem szükséges. Ez aztán igazán hamis be-
állítás. Bizonyítom jegyzőkönyvekkel és több volt 
szakosztályi elnökkel, hogy igenis minden évben 
csak határozatképes ülésen választottak. 

Egyik előljáró azt kérdezte, hogy a kamara 
elnöke, Wlmmer Fülöp, hogy merészelt az ipa-
rosság ügyeiben beleavatkozni, mikor ahoz neki 
semmi köze. Elnök ur válaszolt rögtön, hogy 
igenis elment Wimrner elnökhöz, a többit már 
az újságból tudja az iparosság. Tudja, de egy-
oldalulag, mert azt is tudni kell az iparosságnak, 
hogy Wimrner elnöknek igeuis volt alapja arra, 
hogy tárgyalásra felhívja Körmendy urat, mert 
Körmendy elnök ur több esetben többek előtt 
kijelentette, hogy nagyon sajnálja, hogy a válasz-
tás igy tőrtént, dacára annak, hogy ő figyelmez-
tette a jelölőbizottságot, hogy Gombost jelöljék 
a társelnöki tisztségre. Fog is arról gondoskodni, 
hogy Gombos, akit ő nagyon arra való embernek 
tart és aki a rátermettsége folytán sokkal köny-
nyebb volna segítőtársként felhasználni, mint Ta-
kács Bélát, aki a külvárosban lakik és foglalkozásá-
nál fogva is nehezen hagyhatja ott a műhelyét. 

Volna aztán még egy hozzászólásom. Kertész 
József azt a kérdést intézte az Elnök úrhoz 
mi az oka annak, 

hogy az ipartestületi közgyűlés ellen be 
adott felebbezés még mák* sem került il 
leiékes helyre, léhát az iparhatósághoz, 

Erre Elnök ur meglehetős nagy zavarban Kije-
lentette, hogy azért késik, 

mert adatokat kell gyűjteni arra, hogy 
a felterjesztés kellően alá legyen tá-

masztva, 

különben is még csak tlz napja, hogy be lett 
adva, tehát még nincs elkésve. 

Kedves Elnök ur, én a felebbezést május 24-én 
délelőtt két tanú 3lőtt adtam be 2285—1928. szám 
alatt, tehát nem tlz,, hanem pontosan 18 nap 
előtt- Azt hiszem, ha nem volt elég 18 nap az 
adatgyűjtésre, nem lesz elég 3 év sem. Inkább 
talán azért hordja az Elnök ur a zsebében a 
felebbezést, hogy a felsőházi választásig ott pi-
henjen. 

Berg János. 

FOGPÉP, SZÁJVÍZ, FOOPOR. »i 

Néhány napon lieBlil startol 
az első ra^ta-repülőgép 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Frankfurt am Mainból jelentik: Rüsselsheim 
környékén néhány napon belül startolni fog 
az első rakéta-repülőgép. A start helyét és 
időpontját a legnagyobb titokban tartják, mert 
a vakmerő kísérletet a közönség kizárásával 
hajtják végre. A rakéta-repülőgépet Opel Fri-
gyes jelenlétében fogják kilőni A start elő-
készítését ugyancsak ő végzi. A repülőgép egy 
ismert pilótát visz magával, akinek nevét 
egyelőre még titkolják. 

Príma selyemharisnya 
ismét k n p h B t ó 4 pongt í 50 fillérért 714 

H c l l m a n n DezsCnél, C tekon lcs u c c o 4. tz . 

„DUrkopp", „Lucifer", „Steyer" 
Americán" 

KERÉKPÁROK 
a világversenyek győztesei minőségben utolérhetetlen 

Gyári árait.í Gammlk. alkatrészek legolcsóbban 

GYERMEKKOCSIK 
legszebb kivileiben reklám érakon 

Kardos István műszerész 
Ár jegyzék Ingyen . 454 C í ekon l c * a . 5. 

Keresünk könyvelési osztályunk részére 

elsőrangú munkaerőt, 
azonkivill gabonaszakmában jártas 

fiatalabb tisztviselőt. 
ajánlatok „Részvénytársaság" jeligére 

a kiadóba kéretnek. 

Ernyők gyári 
lerakata" 

női, férfi és gyermek 
ernyők 

minden minőség és kivitelben 

eredeti gyári árakon 
l-a kloth 7'—, l-a félselyem divatos lO1--

Kereskedőknek megtelelő engedmény. 

Nagy választék fél és egész selyem 

divat ernyőkben 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi tér és Csekonlcs ucca. 
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Tavaszi és nyári ruhaszuiksegletet SÜSÜ 


