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Szombaton rendkívüli közgyűlés 
választja meg az uj központi választmányt 

Póriközi megállapodás alapján egy JelölllaJslrom készüli 

(A Délmagyarország raankalársától.) Szom-
baton délután 4 érakor a kisgyűlés, fél ötkor a 
közgyűlés rendkívüli ülcst tart, amelynek 
egyetlen tárgya a központi választmány 24 
tagjának a megválasztása lesz. 

Á központi választmányt utoljára 1929-ben 
választotta meg a közgyűlés három évre. A 
megválasztottaknak a "mandátuma december 
.11-én jár le. de a törvény értelmében az uj 
központi választmányt még ebben a hónapban 
újra kell választani. A választás lajstro 
mos. arányos képviseleti rendszer szerint tör-
ténik. A la jstromok henyujtási határidejére — 
pártközi megállapodás következtében — mind-
össze egy ajánlás érkezett és igy a szombati 
közgyűlésen tulajdonképpen választás nem is 
lesz, hanem mivel a törvény szerint, ha a vá-
lasztásra egy lajstromon érkezik ajánlás, ak • 

kor a közgviilés elnökének a lajstromon fel-
tűntetett jelölteket kell megválasztottaknak 
kijelentenie. 

A pártközi értekezleten a pártok a kővetkező 
24 jelöltben állapodtak meg: 

Dr. Aigncr Károly, id. Báló István, dr. Bod-
nár Géza. dr. Dettre János, Dobó Imre, id. Gár-
gyán Imre, dr. Hunyadi-Vavs Gergely. Ker-
tész József. Korom Mihály. Lájer Dezső, Ot-
tovay Károly. Pap József, dr. Pnp Bóbert, Pet-
iik Antal. Bainer Ferenc, dr. Széli Gyula, dr. 
Szivessv Lehel, Takács Béla, dr. Tóth Béla. dr. 
Tóth Imre, dr. Török Béla, dr. Turóczy Mi-
hály, dr. Vinklcr Elemér, Wimmer Fülöp. 

Ezek szerint tehát ugy a kisgyűlés, mint a 
közgvülés úgyszólván csak formai lesz és 
mindössze az elnöki enunciációra szorítkozik. 

Dr. Farkas Béla főispán 
és az ínségmunkás afférja Hódmezővásárhelyen 
(A Délmagyarország munkatársát ót.) Tegnap 

délu'án Vásárhelyen, az Armentesltő Társulat 
azékháza előtt kínos incidens játszódott le két 
inségmunkás és egy autfis társaság között. Az 
Armentesitő Társulat, előtti útburkolatot most 
cserélik át és az ut csaknem teljesen el van 
torlaszolva kőrakásokkal. Csupán az úgyneve-
zett nyári uton lőhet já-nv"v«?kkel közlekedni 
Az autót, amelyben dr. Farkas Béla csongrádi 
főispán és hölgyekből, urakból álló társaság 
tilt, a soffőr vezette. Mikor arra a helyre ért n 
vármegyei autó, ahol a munkások dolgoztak, 
n soffőr leállította a gépr>t mert egy tallcskázó 
munkás állott az uton. akitől, agy látszott, nem 
lehet elmenni. A soffőr felszólította a munkást, 
hogy álljon odébb, az azonban nem tett eleget 
a felszólításnak, hanem oárta. hogy a közleke-
dés számára fenntartott nyári uton haladjon 
el az autó. Ebből azután éles szóváltás keletke-
zett, amelyben az autós társaság tagjai, ter-

mészetesen dr. Farkas főispán IS, valamint a 
többi Inségmunkás Is beleavatkozott. Az egyre 
élesebbé váló vitának egy rendőr vetett véget, 
aki Igazoltatta a feleket. Ekkor derült kl, hogy 
az affér Farkas főispán és társasága és Benkő 
Bálint Inségmunkás között keletkezett. A rendőr 
jelentése alapján ellárás Indult meq Benkő 
Bálint és Ecsekl Miháiy munkások ellen, a fő-
Ispánnal szemben tanúsított bántó és tisztelet-
len magatartás miatt. Viszont Benkő Bálint 
feljelentést adott be Ismeretlen tettes ellen, 
mert valaki a társaság tagjai közül ezeket 
mondotta neki: 

— Menj onnan, mert a nyakadon megyek 
keresztül az autóval. Csirkefogó társaság, még 
nem láttam Ilyent! Lepofozom, hogyha el nem 
megy onnan. 

A munkás feljelentésében azt kéri. hogy álla-
pítsák meg, hogy kl használta ezeket a sértő 
kifejezéseket. 

Felsőházi tagválasztó elektorokat választott 
a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
A vidéki kereskedelemnek és Iparnak 5 évig nem lesz felsőházi képviselete 

(A Bélmagyar ország munkatársától.") A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara pénteken délelőtt 
Vértes Miksa elnökletével rendkívüli teljes ülést 
tartott, amelynek egyetlen tárgya a felsőházi 
tagokat választó elektorok megválasztása volt. 

Napirend előtt Papp József meleg hangon 
emlékezett meg Wimmer Fülöpről, aki súlyos 
műtéten esett keresztül. Indítványára a kamara 
elhatározta, hogy ragaszkodásáról biztosítja az 
elnököt, akit erről átiratban értesítenek. 

Dr. Tonelli Sándor főtitkár ismertette ezután 
a miniszteri leiratot, amely az elektorválasz-
tást elrendelte. A mult ciklusban a kamarát a 
felsőházban Körmendy Mátyás képviselte, a 
törvény értelmében a most következő öt évben 
a szegcdi kamarának nem lesz felsőházi kép-
viselete. Elektorokat azonban választani kell, 
akik majd a kereskedelem és ipar uj felsőházi 
tagjait december 8-ig megválasztják. 

Klein Rezső (Baja) azt indítványozta, hogy 
válasszák meg ecyhanculag elektoroknak Vér-
tes Miksát és Körmendy Mátyást. A teljes ülés 
az indítványt nem fogadhatta el, mert a törvény 
a szavazásnál a titkosságot irja elő. 

Ezután megejtettek a sznvnzást. Kevcs szava-
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zatot adtak le, mert a kamarai tagok nagy-
része távolmaradt az üléstől. Grosz Marcel, 
Papp József és Kakuszl József számolták ősz-
sze a leadott szavazatokat. Leadtak összesen 
33 szavazatot. 29 szavazatot kapott Vértes 
Miksa és 28-at Körmendy Mátyás, akiket az el-
nök megválasztott elektoroknak jelentett ki. 
Takács Ferenc 5 és Blancz Béla 4 szavazatot 
kapott. 

Körmendy Mátyás azt javasolta ezután, hogy 
a felsőházi tagválasztás módosítását kérje a 
kamara a törvényhozástól, még pedig abban 
az irányban, hogy a vidéki kereskedelemnek 
és az iparnak állandó képviselete legyen n 
felsőházban. 

Dr. Tonelli Sándor szerint nem a törvény-
módosításra van szükség, hanem a miniszter-
elnöktől kell kérni a felsőházi tagválasztó tör-
vény világos értelmezését. 

Papp József indítványozza, hogy az összes 
kamarák foglaljanak állást a törvény helyes 
magyarázása érdekében. Érvényt kell szerezni 
annak, hogy azoknak a felsőházi tagoknak a he-
lyébe, akiknek a tagsága megszűnt, a velük egy. 
időben megválasztott póttagok kerülhessenek be 
a felsőházba. 

A teljes ülés ugy határozott, hogy az elhang-
zott indítványokat a legközelebbi ülés napi-
rendjére tűzi ki. 

Ezzel a kamara elektorválasztó ülése vé-
get ért. 

Kititt áru mesebeli, ** I 
Ha gyártéfa „lampel-Hegyí" [ 

Szegeden 
november 15-én sem kez-
dődik meg az inségmtmka 
Láfer DezsO Interpellációi® a polgármes-
terhez — Nincs pénz az Inségmunka 

megindítására 
(A Délmagyarország munkatársától.) Lálse 

Dezső tőrvényhatósági bizottsági tag a munka-
nélküliek beígért foglalkoztatása, illetve az in-
ségmunkák megindítása ügyében a következő 
interpellációt intézte pénteken dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesterhez: 

>Ugy a közgyűlésben, mint a népjóléti és mű-
szaki bizottság ülésén a lehatározottabb igé-
iét hangzott el, hogy a munkaképes munka-
nélkülieknek és családjaiknak étkeztetése no-
vember 15-én megszűnik és ettől a naptól 
kezdve a munkanélkülieket két turnusban való 
felváltási rendszerrel ugy foglalkoztatják, hogy 
minden munkanélküli havonta legalább 18 
pengő keresethez jut. A munkanélkülieket ennek 
megfelelően tájékoztattam. Noha november 15-
től már csak pár nap választ el, nem látom 
azoknak az Intézkedéseknek megtörténtét, me-
lyek nélkül november 15-én a tett ígéretnek 
megfelelően a munkák meglndithatók lelné-
nek. 

Azt kérdezem ezért a polgármester úrtól: A 
munkanélküliek fele november 15-én munkába 
lesz-e állitható? Ha mégsem lenne munkába 
állítható, kinek a mulasztása akadályozza ezt 
és milyen módon ftivanjn a mulasztást el-
követőt Polgármester ur felelősségre vonni?* 

Lájer Dezső interpellációjáról a polgármester 
a következőket mondotta: 

— Hogy az inségmunkák mikor kezdődjenek 
meg, a dátumot illetőleg semmiféle határozat 
nincs. A helyzet azonban az, hogy az inségadót 
csak november 15-e után vetjük kl, jelenleg 
pedig nincsen pénze a városnak, a kormány által 
kiutalt 80 ezer pengő sem érkezett még meg. A 
hidegebb idő beálltával az inségmunkák fel-
tétlenül megkezdődnek. 

Szekulesz Józsefet 
letartóztatta a vizsgálóbíró 

Budapest, november 11. Ismeretes, hogy a 
85 ezer uolláros valutacsempészési üggyel kap-
csolatban Bécsben letartó itatták Szekulesz Jó-
zsefet, a kiadatási eljárás során Magyarország-
ba szállították és a Marko-uccal fogházba vit. 
ték. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyan-
is az a gyanú merült fel Szekulesz ellen, hogy 
detektivnek mondotta magát és felszólította 
Bauer Máriát, hogy adja át a tulajdonában 
lévő koffert. Ezért zsarolás büntette cimén fo-
lyik ellene az eljárás. A vbsrálóbiró ma délelőtt 
kihallgatta Szel-üleszt. majd kihirdette elöt e vég-
zését, amely szerint Szekuie.: előz<tes letar-
tóztatását fenntartja. 

S&écfjenyí Moszi\ 
Szombaton és vasárnap, novemher hé 12. és 13-ár 

L e h á r F e r e n c jryönyörti srép operettje: 

Volt egyszer egy keringd 
(Es war einmal ein Walzer) 

Előadások vasárnapon 3, 5. 7, 9, 
„ hétköznapon 5, 7, 9 <Vrakor. 

OrszAgoshlrO graiolögos Szegeden. 
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