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ményről. A kormánytanács teljes mértékben 
kirlégitOnek találta az egyezményt. 

Londonból jelentik: Henderson és Alexander 
kiséretükkel együtt ma este Londonba érkez-
tek. Henderson a Press Assoclafíon tudósí-
t j a előtt kijelentette, hogy mindketten nagyon 
meg vannak elégedve utjuk eredményével. A 
megegyezés folytán a három ország a legstoro-
sabb jóbarátságban fog a leszerelési konferen-
ciám menni, anélkül, hogy bármelyik más or-
szág ellen irányuló egyességet kötött völna 
lís ez a barátság fogja a konferenciára bélyegét 
ráütni. 'f 

Henderson és Rriand a kővetkező táviratot 
intézték Grandihoz: 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap tartották meg az ipartestületi választá-
sokat, hétfőn a késő esti órákban derült ki, 

hogy a szavazás körül szabálytalanságok tör-
téntek. 

A közgyűlés csendben, nagyobb izgalmak 
inélkül zajlott le. A Horváth Mihály-ucca két 
bejáróját kortesek őrizték, akik buzgón fayom-
kodták a közgyűlésre siető iparosok kezébe 
a különféle listákat. A székház nagytermét 
zsúfolásig megtöltötték az ipartestület tagjai. 
500—600 iparos jelent meg a nagyteremben, 
amikor Körmendy Mátyás megnyitotta a köz-
gyűlést. A tárgysorozatot a leggyorsabb tem-
póban intézték el. Egyesek viharokat vártak, 
de csend volt az egész vonalon. Csak a költség-
vetésnél lángolt fel kissé a harci kedv. Ma-
rosán Emil az ipartestület lakbérpolitikáját 
támadta, Moskovitz Lajos pedig azt kritizálta, 
hogy a székház nagyterme semmiféle jöve-
delmet sem hoz a testületnek. A teremben 
dermesztő hideg volt, gyorsan elfogadtak min-
dent, majd az ipartestületi biztos elrendelte 
a választást. 

Öl listát 

osztogattak a teremben, de a hangulatból nem 
lehetett megállapitani, hogy melyik pártnak 
van többsége. 

Déli 12 óráig folyt egyfolytában a szavazás, 
azután a választást vezető iparhatósági biz-
tos ebédszünetet rendelt el. Délután 3 óra-
kor folytatták a szavazást. Autók röpültek" 
a szélrózsa minden irányába, tulajdonképen 
csak most kezdődött meg a választási harc. 
Mindegyik párt erősített, csak ugy ontották a 
választókat. Mire a késő esti órákban kitűzték 
a zárórát, kevés hiján 

1300 Iparos 
szavazott le. 

Este 8 órakor hozzákezdtek a szavazatok 
Összeszámolásához és ez a munka éjfélutánig 
tartott. Közben kiderült, hogy 

az egyik urnában fiz szavazó-
lappal tObbei találtak, 

mint ahányan annál az urnánál leszavaztak. 
A választási biztos ezt nem akarta elfogadni 
és ezért nem is hirdette kl az eredményt, 
hanem ezt az aktust hétfőn este 7 órára ha-
lasztotta. 

'A választási kampány során tulajdonképen 
nem ís volt harc, mert Rácz Antal nem vette 
igénybe a rendelkezésére álló támogatást és 
személye mindössze csak tíz nappal a köz-
gyűlés előtt került kombinációba. De még két 
nappal a választás előtt is azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy nem vesz részt a válasz-
táson. Még ilyen körülmények kőzött is majd-
nem 600 szavazatot kapott, ami nagy ered-
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sonka, felvágott, virslii 
Kocsisnál X l f t 0 í t ó a « f r i s s á r u k l 

•örömmel értesültünk, hogy önnel teljes 
megegyezésre Jutottunk a londoni szerződés 
által függőben hagyott tengerészeti fegyver-
kezés korlátozásának kérdéseiben, amely kér-
désekben Rómában létrejött a megegyezés. A 
megállapodást kormányainknak, valamint az 
egyes érdekelt kormányoknak azonnal Jóvá-
hagyás végett továbbitottuk. Legnagyobb el-
ismerésünket kívánjuk kifejezésre juttatni az 
olasz kormány által a tárgyalások egész me-
nete alatt tanúsított barátságos magatartás és 
békülékeny szellem felett, amely különösen a 
legutóbbi római tárgyalások alkalmával a leg-
lojálisabb módon mindent megtett, hogy a 
közöttünk fennálló nézeteltéréseket elsimítsa.* 

ményt jelent. A kampánynak ettől függetlenül 
az az eredménye is megvolt, hogy azok a 
személyek, akik eddig sem voltak hivatva 
szerepet vinni az iparostársadalom vezetésé-
ben, nagy többséggel kisebbségben maradtak. 
A választók nagy tömegei igy kibuktatták 
Gombos Istvánt és Jároli Gézát is. 

A választás 

hivatalos eredmenye 

csak este 9 órakor vált ismeretessé, amikor 
a felmerült szabálytalanságokat részletesen 
megvizsgálták és a választási biztos mérle-
gelve a szabálytalanságokkal előállott helyze-
tet, a következő eredményt hirdette ki: 

Elnök: Körmendy Mátyás 726 szamzattal. 
Rácz Antal 5.57 szavazatot nyert. 

Társelnök:, Takács Béla. 
Alelnökök: Kis Géza és Ábrahám Ferenc. 

Számvizsgálók: Bokor Adolf, Schwarcz 
Manó, Wolf Endre, Nagy József, Müller An-
tal. Ügyész: Dr. Tóth Imre. 

Elöljárósági rendes tagok: 

Gólity Lajos, Ilodács Andor, Heim Antal, 
Kopasz' Lajos, Nagy Mátyás, Ottovay István, 
Reich Sándor, Rainer Ferenc, Steiner Miklós, 
Sebestjén Pál, Takács Ferenc, Suhajda Jó-
zsef, Csikós Elek, Frischmann Gábor, Lévay 
Károly, Schulter Vilmos, Tóth István, Vitkav 
János, Gyapjas József, Gyarmati Mihály, Joó 
Gyula, Kovács Lajos, Panácz Antal, Parádi 
Mihály, Ablaka György, Dobay Mihály, Lé-
derer Lajos, Bitó János, ParCseties Mihály, 
Zalka János, Czuczák Ferenc, Kocsis Ferenc, 
Bock János, Kertész József, Csehó Károly, 
Bugyi Imre, Machnik Gyula, Kriska Péter, 
vitéz Csánvi János, Cselik János, Elek János, 
Kormányos János, Karácsonyi Sándor, Ka-
tona István, Rózsa István, Szabó Imre, Berg 
János, Klein Ottó, özvegy Kőn lg Lászlóné, 
Cserép Sándor, Fejős Ferenc, Barna József, 
Horváth Györgv, Tornay Mihály, Dacsó Ar-
nold, Wéber Mátyás, Nyárv István. Wirth 
István. 

Elöljárósági póttagok: Csonga István, Gábor 
József. Gyenes Béla, Hegedűs János, Izsák 
Ábrahám, Kovács István, vitéz Rigó István, 
Vörös József, Rumbach Jakab, Ábrahám Má-
tyás, Farkas Imre, Wigner Gyula. 

Dr. Horváth Lajos iparhatósági biztos, aki 
a választást vezette, megállapította, hogy 

az egyik szavazhtszedö küldöttségnél 
10 szavazat ismeretlen módon a többi 
szavazat közé keveredett, ezért azok-
nak megválasztását, akiknél ez a fiz 
szavazat befolyást gyakorolhatott, 
megsemmisítette. így uj választás alá 
kerül egy alelnök — mely tisztségre 
Balogh Pétert választották meg — és 
két elBljárósági rendes tag, mely tiszt-
ségekre Sehódl Gyulát és Deutsch 

Mórt választották meg. 

Az u j választás határnapját az elnökség 
fogja megállapítani 

Két szegedi biró kinevezése 
Budapest, március 2. A kormányzó az igazság-

ügyminiszter előterjesztésére Karakán Albertet az 
itélőbirák és ügyészek részére megáll apitott III. 
fizetési csoport jellegével felruházott szegedi Ítélő-
táblai birót " Kúriához bíróvá kinevezte. Dr. 
Ivánkovies Árpád járásbirósági alelnöki cimmel 
felruházott szegedi járásbirót a szegedi járásbíró-
sághoz alelnökké nevezte ki. 

Rendelet a behozatal 
megszigorításáról 

Budapest, március 2. A hivatalos lap keddi 
száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, amely-, 
lyel a szerződésen kívüli államokból származó 
egyes idáig szabadon behozott áruk behozatalát, 
rtliht hűskonzervek, hamu zsír, papirlemez, szlvar-
kapapinos, pamutszővet, pamut vállkendők, pamut-
takarók, lén- és kenderfonálból készült szövetek, 
pokrócok, takarók, fej- és vállkendők, himzések, 
csipkék tűzálló tégelyek, nyersvas, vasöntvények, 
stb. behozatalát korlátozza, Illetve engedélyhez 
köti. 
* Figyelmezteti a rendelet azokat, akik valamely 
ujabban engedélyhez kötött áruk valamelyikének 
behozatalára vonatkozó kérelmüket a rendelet ki-
hirdetése napját megelőző időből származó át-
vételi kötelezettséggel indokolják, hogy a vonat-
kozó összes eredeti levelezést, iratokat és okmány-
szerű bizonyítékokat a rendelet kihirdetését kö-
vető napon, vagyis március 4-én délután 2 óráig a 
kereskedelmi minisztériumnak (Budapest, II., 
Lánchid-ucea 1., II. emelet 13.) mutassák be, ille-
tőleg ezen időpontig adják postára, mert az ezen 
időpont után produkált kötlevelek, stb'. a kérelem 
elintézésénél figyelmen kivül fognak hagyatni. Az 
intézkedés célja kizárólag annak megakadályozása, 
hogy egyesek a rendelet kihirdetése előtti kelte-
zésű, de a rendelet megjelenése után kötött köt-
levelek kel próbáljanak kísérletezni. Ez az intéz-
kedés természetesen nem zárja ki azt, hogy ezek 
a felek a behozatal engedélyezését a kérdéses 
időponton tul ne kérelmezhessék és csak azt je-
lenti, hogy ezen az időponton tul a korábban 
kelt kötlevelekre való hivatkozás a kérés elintézé-
sénél figyelmen kivül fog hagyatni. A március 
4-én magyarországi rendeltetéssel feladott áruk 
még engedély nélkül fognak vámkezeltetni, hogy 
a forgalomban zavarok ne támadjanak. 

Mi okozta a tömeges mérgezést 
a Corvin-áruház éttermében? 
Budapest, március 2. Nagyszabása tőmegmérge-

zés történt Budapesten. Szombaton, az esti órák-
ban egymásután hívták ki a főváros különböző 
részébe a mentőket, akik mintegy 60—60 helyen 
nyújtottak első segítséget. Férfiakon és nőkön 
súlyos mérgezés tünetei mutatkoztok. A mentő-
orvosok legnagyobb meglepetésére minden mérge-
zett azt a feleletet adta, hogy aznap » Corvin-
áruház cukrászdájában fagylaltot evett és pár óra 
múlva rosszul lett. 

A főkapitányság a tömeges mérgezések miatt a 
mentők jelentései nyomán megindította a nyomo-
zást. Felmerült az a jogos gyanú, hogy valószínű-
leg romlott vagy megfertőzött tej kerülhetett az 
áruház büfféjének ételeibe és fagylaltjába. Dr. 
Zlmmermann Endre rendőrtanácaoa, a nyomozás 
vezetője detektiveket küldött ki az áruházba és az 
összes edényeket, amelyekben szombaton főztek, 
lefoglalták és azokat a bakteorologial intézetbe 
szállították, mert a nyomozási adatokból azt gya-
nították, hogy az áruházban a snmibaton használt 
tej parallfuszoR fertfizésfl veit. Ugyanakkor külön-
böző ételmaradványokat is vegvvizsgálat alá vet-
tek a főkapitányságon. 

A rendőrségen hétfőn egész nap tömeges ki-
hallgatások folytak az ügyben, 

Az áruház vezetőségét természetesen kínosan 
érinti a sajnálatos eset, amelyet teljesen meg-
magyarázhatatlannak tartanak, miután az üzem 
konvháit modernül szerelték fel. Az áruház is 
óhajtja, hogy « rendőrség a legsürgősebben de-
rítse fel a* ügyet, hogy tisztán láthassák, kinek 
a lelkiismeretlensége idézhette elő, hogy Buda-
pest egyik nagy étkezési üzemének vendégeit ilyen 
baleset érhette. 

Az Idény legszebb, legművészibb filmje: 

Szibéria 1910 
a csodaszép D O l Ó r C S C O S t C l l é v a l 

csütörtök. HOrZÓ. 

Szabálytalanságok 
az ipartestületi választásnál 

Részben megsemmisítették a választás eredményét — Tlz rejtélyes szavazat az 
egyik urnában — Ufra kell választani egy alelnököt és két elöljáróság! tagol 


