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Viharos Illés ai Iparkamarában 
Nagyszeged-párti szavazatszedo 

bizottságok választása körül 
(A Délmagyarország munkatársától.') Zajos, he- j 

lyenkint viharos, teljes ülése volt csütörtökön a ' 
kereskedelmi és iparkamarának. A rendkívüli tel-
jes ülés azért ült össze, hogy a törvény értelmében 
a törvényhatósági bizottság kamarai érdekkép-
viseleti választásait előkészítse. 

Vértes Miksa nyitotta meg az ülést, majd dr. 
Tonelli Sándor főtitkár hosszabb előterjesztésben 
ismertette a törvény rendelkezéseit Elmondotta, 
hogy a kamarai törvényhatósági bizottsági tagokat 
az összes többi törvényhatósági választások után 
kell megejtem, amelynek az időpontját a kamara 
vezetősége állapítja meg. Ezután a választási el-
járást ismertette, kiemelve, hogy a kamara meg-
választandó tagjait nem a kamara közgyűlése küldi 
ki, hanem 

az összes illetékfizetök választják. 

A választás szavazókörönként és a szavazókőrő-
kön belül a kamarák kettős tagozódásának meg-
felelően külön történik a kereskedőknél és iparo-
soknál. A rendelet szerint ugyanez a teljes ülés 
két szavazatszedő küldöttséget választ minden sza-
vazókör részére. Egyik szavazatszedő küldöttség 
a kereskedőké, a másik az iparosoké. 

A kamarai teljes ülésnek, amely ezeket a bizott-
ságokat megválasztja — folytatta Tonelli főtitkár 
a rendelet intézkedéseit —, feladata még az érde-
keltségi csoportok arányszámának megállapítása. 
Ez a megállapítás kettős. Számos esetben páratlan 
számú tag kiküldetéséről lévén szó, meg kell 
határozni, hogy az egyes törvényhatóságok terü-
letén hány tagot válasszanak a kereskedők és 
hányat az iparosok Ennek 'az arányszámnak a 
betartása kötelező jellegű. Ezenfelül, minthogy 
ugyanezen bekezdés szerint törekedni kell arra, 
hogy az egyes érdekeltségi csoportok keretein 
belül levő érdekeltségek is aránylagos képviselet-
hez jussanak, a kamara teljes ülése megállapítja, 
hogy az egyes törvényhatóságokba választandó ipa-
ros kiküldöttek közül hány legyen nagyiparos és 
kézműiparos, illetőleg nagykereskedő és kiskeres-
kedő. 

Végül előterjesztette dr. Tonelli Sándor a ka-
mara elnökségének javaslatát, hogy 

a választásokat november 19-re tűzzék ki. 

A teljes ülés ehez hozzá is járult, a vihar ott ( 

kezdődött, amikor arról volt szó, hogy az arány- i 
számokat hogyan állapítsák meg. 

A zajongások kezdeményezői nem szege-
diek voltak. 

Pap József vezetésével a békésmegyeiek és a 
csanádmegyeiek tiltakoztak a paritásos megállapí-
tás ellen, az ellen azonban nejn volt kifogásuk, 
hogy a szegedi kilenc helyből őt az iparosoknak 
és négy a kereskedőknek jusson. 

Dr. Tonelli Sándor ehez a javaslathoz azt is 
hozzáfűzte, hogy az őt iparos egyet a nagyipa-
rosok közül, a négy kereskedő helyből egyet nagy-
kereskedővel betölteni javasol a kamara elnök-
sége. Majd felolvasta a szegedi 

választási bizottság jelöltjeit. 

Elnöknek Wimmer Fülöpöt, alelnöknek Kcrmendg 
Mátyást, tagoknak Back Bernátot és Vértes Miksát 
ajánlja a kamara. Póttagoknak Raincr Ferencet 
és Wagner Ferencet, jegyzőknek dr. Landesberg 
Jenőt és dr. Gyuris Istvánt A teljes ülés ezt el 
is fogadta, de annál nagyobb vihar kerekedett 

a szavazatszedő bizottságok 

névsorának felolvasása után. Ez a névsor a követ-
kező: 

I. szavazóköri 

Magában foglalja az I., II., III. közigazgatási 
kerületeket. A városnak a nagykörúton belül fekvő 
része és Újszeged. (Szavazás helye: a kereskedők-
nél a szegedi Lloyd-Társulaí helyisége, iparosok-
nál az ipartestület.) Kereskedőknél: Bokor Adolf 
elnök, Bruckner Ede h. elnök, Varga Mihály és 
Ottovay Károly rendes tag, Aigner József és Boda 
Bertalan póttagok, Török József jegyző és Bachner 
Frigyes h. jegyző. Iparosoknál: Czigler Arnold 
elnök, Gombos István h. elnök, Erdélyi András 
és Nagy József rendes tagok, Wéber Mátyás és 
Deutsch Mór póttagok, dr. Gyuris István jegyző, 
Klein Ottó h. jegyző. 

II . szavazókör: 

Magában foglalja a IV., V. és VIII. közigazgatási 
kerületeket. A városnak a nagykörúton kivül fekvő 
része a Kálvária-utig. Felsőváros, Rókus és Felső-

tanya. (Szavazási helye ugy a kereskedőknél, mint 
az iparosoknál a Csongrádi-sugáruti iskola.) Ke-
reskedőknél: Gárgyán Imre elnök. Kaufmann De-
zső h. elnök, Szél Antal és Kakuszí István rendes 
tagok, Huszta Miklós és Trenka Vilmos póttagok, 
Pleskó András jegyző, Maunheim Imre h. jegyző. 
Iparosoknál: Pongrácz Albert elnök, Winter Géza 
h. elnök, Balogh Péter és Kónya János rendes 
tag, Berg János és Kittka Zoltán póttagok, dr. 
Cserzy Mihály jegyző és Arkauer Gyula h. jegyző. 

III. szavazókör: 

Magában foglalja a VI., VII., IX. és IX/a közigaz-
gatási kerületeket. A városnak a nagykörúton kívül 
fekvő része a Kálvária-uttól délre, Alsóváros, Alsó-
tanya, Szentmihálytelek. (Szavazás helye ugy a 
kereskedőknél, mint az iparosoknál a Petőfi Sán-
dor-sugáruti óvoda.) Kereskedőknél: Csonka Vince 
elnök, Becski Aladár h. elnök, Mandel Vilmos 
és Féterfi Ferenc rendes tag, Csáki Ferenc és Herzl 
István póttag, dr. Schütz József jegyző, Egri Lajos 
h. jegyző. Iparosoknál: Fischhoff Samu elnök, 
Metzger Péter h. elnök, Dobóczky József és Gó-
lity Lajos rendes tagok, Fejős Ferenc és Ábrahám 
Szilveszter póttag, Vörös Károly jegyző, Rosz-
tóczy Ferenc h. jegyző. 

Gombos István Dem fogadta el a beterjesztett 
névsort, kifogásolta annak összeállítását, mert — 
úgymond — abban politikumot lát. 

A Nagyszeged Párt emberei kerüllek bele 
a listába 

és olyan embereket, mint Kis Géza és Kertész Jó-
zsef, kihagytak a névsorból. Kérdi, miért nem 
hívták össze a teljes ülés előtt a szokásos elő-
értekezletet, amelyen ezeknek a bizottságoknak 
a jelölését is le lehetett volna tárgyalni 

Gombos állandó zajban beszélt, a legérdekesebb 
azonban az volt, hogy ebben a kimondottan sze-

gedi ügyben a zajongók a makóiak és csabaiak 
voltak. 

Vértes Miksa ugyancsak állandó zajban utasí-
totta vissza Gombos fejtegetéseit. Az elnökség 
nem tartotta szükségesnek, hogy előértekezletet 
hivjon össze ebben az ügyben. A kamara nem 
politizál a múltban sem tette, a jelenben sem 
teszi. 

Szenvedély» vita 
fejlődött ki ezután az elnök és Gombos István kö-
zött Gombos kijelentette, hogy nem veszi tudo-
másul Vértes Miksa válaszát. Hasonló értelemben 
szólalt fel Marosán Emil is, aki az elnökséget 
tette felelőssé., ho^y nem hivta össze az előérte-
kezletet. 

Gombos István: Még mindig nem kaptam vá-
laszt, miért vannak a bizottságok egységespár-
tiakból összeállítva? 

Vértes Miksa: Nem lehet a kamarai tagokat 
ilyen politikai jelzőkkel illetni! 

Bokor Adolf: Ez sértési 
Gombos István: Nagyobb sértés az, amit önök 

csináltak! (Folytonos zaj és ellentmondások.) 
Gombos: Követelem a listák korrigálását. Hogy 

lehet ilyesmit ilyen kevés jószándékkal megcsi-
nálni. 

Körmendy Mátyás ingerülten jelenti ki, hogy ő 
igenis össze akarta hivni az értekezletet, de a tőr-
vény másképen intézkedik. 

Folytonosan fokozódó zajban 

beszélt Kis Géza is, aki a kamara harmóniáját 
látja veszélyeztetve már a választások előtt 

Nagy lármában került sor a szavazásra, az 
elnökség javaslatát fogadták el a szegedi bizott-
ságokra vonatkozólag. 

Ezután a vidéki bizottságok összeállítására ke-
rült a sor és miután a makói lista Kucses Ferenc-
nek és természetesen Pap Józsefnek nem tetszett, 
bizonyos változásokat eszközöltek. 

Vásárhelyre, Csanádmegyére, Békésmegyére el-
fogadta még a kamara az egyforma tagozódást, 
de Pap József és társai, akik kisebbségben marad-
tak, kijelentették, hogy a kamara határozatát meg-
felebbezik. 

Az ülés után még sokáig tárgyalták az izgalmak-
kal telitett ülés lefolvását. 

II Szövetkezett Városi Ba 
vasárnap délelőtt 'Ali-kor 

a S z é c h e n y i M o z i b a n 

népgyűlési 
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fi Wyürtî " 
Péntek. Róm. kath. Lukács ev. Pro-
testáns. Lukács. Nap kél 6 óra 22 

perckor, nyugszik 5 óra 08 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—1/21-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi kSnvvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak'. Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 19.1 fok Celsius, legalacsonyabb 
3.8 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és 
tengerszinre redukálva reggel 766.7 mm., este 764.1 
mm., a levegő relatív páratartalma reggel 85 szá-
zalék, délben 53 százalék volt, a szél iránya reg-
gel délkeleti, este nyugati, erőssége 1—3. 

— istentisztelet a zsinagógában. A sátoros ün-
nepi istentisztelet péntek és szombat délután őt 
órakor kezdődik. Prédikáció a pénteki istentisz-
teleten. 

— Az iparospárt vacsorája. A szegedi iparos-
párt 20-án, vasárnap este 8 órakor az ipartestületi 
székház dísztermében társasvacsorát rendez. Je-
lentkezni lehet K e r t é s z József, K i s Géza és 
G o m b o s István üzleteiben és az ipartestületi 
székház vendéglőjében. Egy teríték ára P 1.20. 

— Egyhónapra Ítélték Ányos Lacit. Budapest-
ről jelentik: Á n y o s László zeneszerző ellen az 
ügyészség csalás büntette cimén emelt vádat, 
mert 1925. januárban hatósági végrehajtás elől 
azzal a célzattal, hogy hitelezőit megkárosítsa, cl. 
vitette bútorait és berendezését. A törvényszék 
Ányos Lászlót felmentette, a tábla azonban meg-
változtatta az elsőfokú Ítéletet és Ányos Lászlót 
bűnösnek mondotta ki csalás bűntettében és ezért 
egyhónapi fogházbüntetésre itélte. 

z Egységáraink legújabb szenzációja: a 19.50 

pengős női drapp kombinált troUeurcipő. Del-Ka 

fiók, Kárász-ucca 14. 54 

— A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Egyesülete szegedi csoportja 
19-én, este 8 órai kezdettel, R é v é s z Béla tínc-; 
tanár intézetében szigorúan zártkörű tánckurzust 
rendez. A kurzusra a M1EFHOE meghívókat kül-
dött szét, melyet a rendező bizottság nevében 
H o l l ó Pál elnök és dr. F . i s c h e c Endre al-
elnök írták alá, ' 


