
Harmadszor választanak az iparotok 
kamarai tagokat 

Nyilatkozatok • második választást megsemmisítő végzésről — Január régére, 
vagy február eleiére lr|ák kl az 14 választásokat 

(A Dólmagyaror^z'ág munkatársát 61.) A 
fcfreskcdrlcmügyi miniszter a másodszor le-
folytatott kamarai iparos tagválasztás ügyé-
ben érdekes döntést hozott. A „miniszter a 
másodízben megtartóit !a<*vá lasrtásokat is fheff. 
tcmmirilrfte n hozzá benyújtóit fellebbezés 
indokai alapján. 

Az első választást — mint ismeretes — azért 
Bcmmúilette meg a kereskedelmi miniszter, 
mert többen leszavaztak olyanok is, akiknek 
nem volt szavazati joguk. Az első me^ptemmf-
sités után noveml>cr 8-án tartották meg az 
aj választást, amikoris az ellenzéki iparosok 
listája aratott győzelmet. Ifjú Metzger Péter 
és Steincr Fülöp a választást megfellebbezte 
a kereskedelmi miniszterhez. 

A miniszter végzésének indokolásá-
ban azt mondja, hogy a november 8-án 
megtartott választáson többen olyanok is lesza-
vaztak, akik a léereskedOk névjegyzékében vol-
tak felvéve és már a kercskcdőtagok válasz-
tásánál is szavaztak. Egyes személyek csak' 
egy minőségben és csak egyszer szavazhatnak* 
mondja a végzés. A megsemmM'és indokai 
között szerepel az is, hogy az egyik urnában 
eggyel több ssavazócSdulát találtak, mint ahár 
nyan tényleg leszavazlak. 

A miniszteri végzés alapján most harmad-
szor kell iparostagokat választani. 

D r . P á l f y J ó z s e f 
polgármesterhelyettes a miniszter dőniésével 
kapcsolatban a kővetkezőket mondotta a Dél-
magyarország munkatársának": 

— Ha a miniszter ugy látta jónak, hogy meg-
semmisítette a választás eredményét, én nem 
tehetem birálat tárgyává felső hatóságom dön-
tését A miniszter döntése alapján meg fogjuk 
tartani az uj választást, ha annak eredményét 
is megsemmisíti majd a miniszter, akkor is-
mét uj választást tartunk. A minisrter rendel-
kezését végre kell hajtani. 

— Most a törvényben megállapitott legrövi-
debb időn belül kiírjuk az uj választás határ-
napját, amely vagy január végére, vagy feb-
ruár elejére esik. A választást ugyanaz a 
közgyűlés által választott központi bizottság 
készül elő. mint amely az előző választásokon 
funkcionált. Ennek a tagja dr. Birdl Samu 
fürdszgyáros, Cziglcr Arnold épitési vállalkozó 
és Ábrahám Ferenc építőmester. A bizott-
ságot sürgősen összehívom és azután rövi-
desen közzétesszük az uj választásra vonat-
kozó hirdetményt. 

W i m m e r F ü l ö p 
kamarai elnök a következőket mondotta: 

— örülök a választás megsemmisítésének, mert 
« nemcsak az igazságnak fele! meg, hanem re-
ményt nyújt arra, hogy az uj választás jobb ered-
ményt fog hozni. A kisiparosok képviselőivel együtt 
remélhetőleg nemcsak a i ipartestület vezető tag-
jai is helyet kapnak majd a kamarában, de remél-
hetőleg a gyáripar érdemes képviselői is man-
dátumot kapnak és ilyenformán a kamara az általa 
teljesítendő nagy feladatnak m.g fog tudni majd 
felelni. 

Vértes Miksa 
kamarai alelnök igy nyilatkozott: 

— A miniszter döntéséről a magam személyében 
illő tisztelettel veszek tudomást. Ha már megint 
választásnál tartunk, kivánatos volna, hogy ipa-
rostársaimnak a kamarába bekerülő garnitúrája 
békét és nyugalmat hozzon ebbe a dolgos, értékes 
és tiszteletreméltó táborba. 

A szociáldemokrata Iparosok 
végrehajtóbizottsága 

az ügyben a kővetkező nyilatkozatot adta ki: 
— A szociáldemokrata* iparosok tisztában vol-
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tak azzal, hogy a választást a miniszter meg fogja 
semmisíteni, mert hiszen a fellebbezés olyan lal-
cjativára á l l o t t be és olyan támogatást kapott, 
bog} annak eredményesség két ég'e ea volt. Épp 

ezért nem Is tatáit bennünket készülítIciüT a 
semmisítés és tisztában i g y u n k azzal, hogy as 
adott helyzet milyen feladatot ró a szociálde-
mokrata iparosokra. Tudjuk, hogy a fellebbezők 
mögött állók csoportja áldozatot nem Idmélv* 
fogja magát a küzdelembe vetni, amivel mi a leg-
teljesebb lelkesedést fogjuk szembehelyezni és erőt 
merítünk abból a köztudatba átment hitből, hngy 
a kisipari érdekek védelmét a kamarában csak kis. 
iparosoktól várhatjuk és nem azoktól, akik a 
kisembereket csak ugródeszkának akarják felhasz-
nálni közszereplésük pályáján. 

Megdöbbentő gyilkosság 
dr. Báder József Ügyvédet, Vázsonyl Vilmos unoka-

öccsét egy kávéháztulajdonot agyonlőtte 
( B u d a p e s t i t u d ő a t t ő n k t e l e f o n j a i é n -

tése . ) Hétfőn este Budapestien megdöbbentő gyil-
kosság történt, amelynek áldozata széles körök-
ben Ismert ügyvéd: dr. Bádrr József, Vázsoayi 
VPmos unokaöccse és volt Irodavezetője. 

Dr. Bádert a Teréz-kőrút 18. számú ház előtt 
este félnyolckor Kittne* Imre kávés, az Oktogon-
kávéház volt társtulajdonosa, majd legutóbb az 
Ypsilon-kávéház tulajdonosa 

revolverrel agyonlőtte, 

A gyilkosság oka még meglehetősen homályos, de 
kétségtelenül azokkal a perekkel és ügyekkel áll 
összefüggésben, amelyeket dr. Báder József vitt 
Kreiner Imrével szemben, de adatok vannak arra 
is, hogy a súlyos Idegbeteg Kreiner — aki a kö-

zelmúltban elmegyógyászati kezelés alatt állott - > 
OkfAzésl mániában kévette •( a bűncselekményi 

Kreiner hétfőn este megvárta az ügyvédet a Te-
réz-kórut 18 száma ház előtt, ahol dr. Bádernek 
az irodája és lakása volt Amikor as ügyvéd 
kilépett az ajtón, rákiabált hogy mutassa meg a 
szerződést Báder állítólag ugy válassolt »n»«oJen a 
bolondok házába*. Kreiner erre előkapta revol-
verét >bal| meg, tornya!* kiáltotta faasbalffite 
Bádert, akt a mentffkoeUbaa UuwwwlNt Kretnert 
letartóztatták, fi£re a statáitfHs bíróság ele kerül 

A késő éjszakai órákig tartó kihallgatás során 
Kreiner azzal védekezett hogy Báder «t telje-
sen tönkretette. Jól tudja, hogy mit te t t hogy 
statárium van — mondotta —, de meg akarta 
büntetni Bádert 

Az újévi hóvihar után 
még négy nappal Is közlekedési akadályok 

voltak a szegedi uc€ákon 
Mindössze 595 munkanélkülit állítottak be a nagymennyiségű bó eltakarítására 
(A Délmagyarország munkatársától^ UJév első 

napján szokatlanul erős hóvihar zudult a városra 
és megkakasztotta a forgalmat. Mindenki azt hitte, 
és joggal várhatta, hogy a város hatósága frlhasz-
nátfa ezt a kedvező atkáimat « munkanük íllség 
enyhítésére és a lehető legnagyobb apparátust 
mozgatja meg a forgalmi akadályok elhárítása ér-
•V'é e~i. A város VÖ ónsége azonban csalatkozott A 
forgalmi akadályok még ma, az újesztendő negyedik 
napján is megvannak. A hótorlaszok elbontják a 
várost, megakadályozzák ugy a gyalogos, mint a 
kocsin, vagy tautón való közlekedést és sehol 
semmi nyoma nem látszik ar.nak. hogy munkába 
álUtot'ák volna a munkanélküliek meglévő ezreit 
és igyekeztek volna segitení a lehe'etlen helyzeten. 

Vasárnap a hótorlaszokon kívül még egyéb ba. 
jókkal is megörvendeztette a járókelőket a termé-
szet. A fagy felengedett és a keményre fagyott 
hóra kitartó eső hullt, amelv Járhatatlanná tette 
a véletlenül rendbehozott jurdarfszeket ts. A Járó-
kelők egymásután bukdácsoltak a síkos Járdán. 
Sok esetben súlyosabb balesetek is adódtak és 
többszőr a mentők részesítették első segítségben 
a sikos járdák sérültjeit. Délután már csak azok 
merészkedtek ki az uccára, akiknek halaszthatat-
lanul sürgős utjuk volt, de azok is csak a latya-
kossá vált kocsiutakon bukdácsolhattak, mert a 
sikos járdákon biztos bo'ra., vagy nyaktőrés inte-
getett. 

Estére szerencsére megenyhült az idő, a letiszti. 
tott gyalogjárók jégkérge is" leolvadt, de azér' sok 
helyen, sok épület előtt, de leginkább a terek gya-
logjárójn, amelyeknek tisztántartása a város kőte-
lessége lenne, továbbra sem lehetett közlekedni. 

Érdeklődtünk a köztisztasági üzemnél és a ható. 

sági munkaközvetítőben, hogy a hósltakaritáshot 
hány munkanélkülit vettek fel. Azt a feMMgositást 
kaptuk, bogy a köztisztasági hivatal a 75 rendszeres 
uccaseprőn kívül 385 munkanélkülit állított mun. 
kába, a kisvasút 80 munkást alkalmazott az el. 
torlaszolt pályarészek kiszabadításánál, a villamos, 
vasút pedig 40 munkást fogadott f e l hogy a sínek-
ről eltakarittassa a havat A nagy hóesés tehát 
Szeged többezer főnyi munkanélküli hadseregé, 
bői alig ötszáz munkásnak adott kereseti lehető' 
séget, napi másfél pangő erejéig. Eredetileg az 
volt a hó ellen kidolgozott csata terv, hogy a taka-
rítás négy napig tart, hitfőre azonban kiderült, 
hogy négy nap nem elegendő, mert a takarítás, 
rflk komoly látszatja még a negyedik napon sem 
volt a szegedi uccákon. A hótakarttó munkásokat 
szétosztották a város minden részében és Így any-
nvira elaprózódtak a különítmények, hogy ered-
ményes munkát nem ls lehetett várni 

A közönség viszont nem kapott sehonnan se ni 
megnyugtató magyarázatot hogy miért nem foga* 
dóit fel a köztisztasági hivatal még néháng tzázim 
több munkanélkülit, hiszen erre a munkára nem. 
csak a népjóléti miniszter által kiutalt és még el 
nem költött államsegély nyu/tana fedezetet, ha. 
nem az a tekintélyes összeg ls. amit a közgyűlés 
vett fei erre a célra a költségvetés kiadási tételei 
közé. 

Értesülésünk szerint igen sok háztulajdonos el-
len tett«!; feljelentést a kihágás! bíróságon a akós 
járdák miatt A városi szabályrendelet ugyanis 
a /árdatakaritás kötelezettségét a háztulajdonosokra 
nárit/a és Igy a takaritatlan, sikos járdákon be. 
következő balesetekért a ház. és a telektulajdono. 
sok felelősek. 

5 súlyos sérülés a síkos J6rdókon 
A síkos járdákon hétfőn még a kora reggeli 

órákban is veszélyes volt a közlekedés. Tíz óráig 
igen sokszor vették igénybe a mentőket, akik a 
megsérült járókelőket első segélyben részesitették. 
A súlyosabb sérülések a kö .etkezek: 

Balázs Jánosné 42 éves szakácsné a Klauzál, 
tér 8. számú ház udvarán esett el, súlyosabb zúzó-
Jásokat szenvedett. 

Kisfaludi Kálmán rendőrkapitány Vadász.uecal 
lakása felé menet a járdán elcsúszott és balkarját 
törte. A mentők a kőzrendészeti kórházba szálli-
tolták. 

r. M o l n á r Ö f t O S m U h e l U H á r á S Z U. 12 i Fodor József, a Szent Imre Kollégium 67 éves 

mindenese az árkádok alatt esett el a sikos köveze. 
ten. Agyrázkódást szenvedett. A sebészeti klinikára 
szállították. 

Kovács Pál orvostanhallgatónak a térdkalácsa 
törött e l , a sebészeti klinikára szállították. 

Felmentették Síribnyí 
(Budapesti tudósilónk telefonjetentése.) Prágá. 

ból jelenük: A prágai törvényssék hétfőn délelőtt 
megtartott főtárgy-Iás után felmentette Stribny 
volt minisztert, ••mistanulással vádoltak. 


