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Féktelen izgatás, 
véres verekedés, 
uccai kardlapozás, 
18 sebestül 

a miskolci 
nyilas-botrányon 

Miskolc, február 22. Vasárnap véres, izgalmas 

napja volt Miskolcnak. A péntek esti nyilas revol-

veres affér már előrevetette képét a vasárnapi ese-

ményeknek, arra azonban senki sem számított, 

hogy Festetics Sándor gróf hivei vasárnap a nyilas-

nagygyűlésen folytatni fogfák a péntek esti ese-

ményeket. 

A nyilasok vasárnap délelőtt 11 órára tűzték ki 

a Korona-szállóba gyűlésüket. Az izgalmak már 

a reggeli órákban kezdődtek. A nyilasok szerint 

a korai órákban Rcisinger Ferenc szociáldemokrata 

képviselő vezetékével mintegy 100 mim';ás hatolt 

he az előcsarnokba — mindegyik felmutatta a gyű-

lésre szóló belépőjegyét —, ahol aztán 

véres összetűzés!« 

került a sor a szociáldemokraták és a nyilasok, 

valamint a rendőrség között. A rendőrség az elő-

csarnok közönségét kikardlapozta az uccára. 

Állandó izgalom mellett várta a közönség a gyű-

lés megkezdését. Tizenegy órakor bevonult Fes-

tetics vezetésével a nyilas vezérkar. A gyűlés kö-

zönsége zsidózni kezdett és dr. Hermana Imre, a 

miskolci nyilasok ügyésze és a magyarul rosszul 

beszélő Markovits Péter felszólalása után Festetics 

emelkedett szólásra és tiltakozott az elten, mintha 

a nyilasok uj vallást akarnának propagálni. Az 

ellen is tiltakozott, mintha a nyilasok Hitlertől im-

portálták volna eszméikel, bár — mint mondotta — 

>ez se lenne szégyen«. Végül a választójogi reform-

TÓI beszélt és súlyosan megtámadta a parlamentet 

Majd Dücsö Jdnosné beszé'.t, támadta a kisgazda-

pártot, főleg Eckh3rdtot és Dinnyéi Lajost. Egy 

fiatalember a szegedi nyilasok üdvözletét tolmá-

csolta és nyíltan hirdette, hogy a nemze'.i szocia-

lizmus a totális állam alapján áll és a diktatúra 

rendszerét kivánja bevezetni. 

A vasárnapi miskolci eseményeknek 

18 sebesültje van, 

köztük három rendőr. 

A vasárnapi miskolci botránnyal kapcsolatban 

fíeisinger Ferenc képviselő a következőket mon-

dotta: 

— Harminc-negyven társammal együtt be akar-

tam menni már jókor a terembe, a nyilasok elénk 

álltak. Vita közben az egyik nyilas revolverrel kö-

zénk lőtt, mire verekedés támadt. A nyilasok aztán 

karhatalomért kiáltoztak, mi azonban addig a'a-

posan elvertük őket. Közben megérkezett a rend-

őrség és elálltak az utunkat. Megállapodtam a 

rendőrfelügyelő vei, hogy kihozom az előcsarnok-

ból az embereimet. Azonban a rendőrök megtá-

madtak minket és igyekeztek kifelé szorítani az 

uccára. Az egyik nyilas kulimászt dobott felénk, 

ez azonban nem minket, hanem az egyik rendőrt 

érte. Erre rántottak a rtndörök kardot és erre kez-

dődött el az általános kardlapozás, amely künn az 

uccán is folytatódott. 

Bűnvádi eljárás Festetics ellen 
Festetics Sár.dornak a miskolci gyűlésen mon-

dott beszéde valószínűleg büntetőjogi követkéz-

ménye'iet von maga után. A képviselők körében 

nagy felháborodást keltett Festeticsnek az a ki-

jelentése, hogy *a képviselőházban bűnszövetkezet 

van*, amely bele fog menni a választójog min-

den korlátozásába. A képviselők körében ebben a 

kije'entésben, politikai pártállásra való különbség 

nélkül a képviselőház terhére elkövetett rágalma-

zást látnak, hír szerint az elnök javaslatot fog 

tenni a bűnvádi eljárás megindítására. 
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54 szótöbbséggel 

RainerFerencetválasztottákmeg 
az ipartestület elnökének 

Rainer: 650, Körmendy: 596 

Az ui elnökség és az elöljáróság tagjai 

(A Délmagyarorszig munkatársától.) Vasárnap 

reggel benépesült az ipartestület környéke. Kilenc 

órakor mintegy háromszáz iparos jelenlétében Kör-

mendy Mátyás elnök megnyitotta a közgyűlést, 

amelyen a kereskedelmi és iparkamara részéről 

Vértes Miksa elnök, kormányfőtanácsos volt jelen, 

az IPOK képviseletében megjelent Papp József kor-

mányfőtanácsos, az IPOK elnöke. A város hatósá-

gát dr. Rőth Dezső tanácsnok képviselte. 

A rövid elnöki megnyitó után dr. Gyuris István 

titkár ismertette 

ÍZ elöljáróság jelentését 

az elmúlt évrőL A terjedelmes jelentés megemlé-

kezik arról, hogy az elmúlt esztendők az ujUá-> 

sok és a kísérletezések jegyében folytak le. A ge-

nerális iparoskövetelések között emliti meg a je-

lentés az inségmunkik rendezését, a kontárügy 

megoldását, a létminimum adómentesítést, az 

irányárak betartását és az iparosnyugdij bevezeté-

sét. Ugyanezeket a kérdéseket javasolja megoldani 

az ipartestület gazdasági bizottsága is és a köz-

gyűlés megbízta a gazdasági bizottságot, hogy a 

problémák megoldására dolgozzon ki terveket és 

azt az ezévben tartandó nagykanizsai országos ipa-

roskongresszus elé terjessze. A gondosan össze állí-

tott jelentést, amely valamennyi fontosabb iparos-

kérdésről megemlékezik, a közgyűlés egyhangúlag 

e'fogadta. 

Ugyancsak elfogadta a közgyűlés a zárszám-

adást és a vagyonmérleget is és a számvizsgáló 

bizottság jelentése kapcsán köszönetet szavazott 

Körmendy Mátyásnak az iparcsarnok felépítési kö-

rül végzett munkájáért 

A költségvetés 

tárgyalásánál kezdődött az első kisebb vihar. Ju-

hász György kifogásolta a tagdijak összegének 

emelését, ugyanakkor, midőn az iparosság helyzete 

rosszabbodott. Fontosnak tartja a munkabér és 

munkaidő rendezését iparos szempontból is. 

Osznovits István a dologi kiadásokról kért fel-

világosítást. Csányi Pál nagy zajban az ipa-testü-

leti tisztviselők fizetésének leszállítását követelte. 

— Reggeltől napestig dolgoznak — kiáltották 

közbe — , megérdemlik a fizetést. 

— Ha az iparosnak rosszul megy — kiáltott 

közbe más valaki — , ne dotáljuk tul a tisztvise-

lőket 

Bujdosó Imre szintén birálta a költségvetést^ 

A felszólalásokra dr. Gyuris István titkár vá-

laszolt, majd a közgyűlés többsége elfogadta a 

költségvetést. 

Ezután Körmendy Mátyás elnök bejelentette a 

tisztikar és a vezetőség lemondását. Megköszönte 

az iparosok bizalmát és kijelentette, hogy lelkiis-

merete nyugodt, mert ugy érzi, megtette a köte-

lességét. 

Éljenzés fogadta a bejelentést, amely után Kör-

mendy elnök átadta a helyét Rőth Dezső tb. ta-

nácsnoknak, az iparhatóság képviselőjének. 

Az iparhatósági biztos javasolta, hogy három 

szavazatszedő bizottságot válasszon a közgyűlés. 

Az első bizottság elnökéül Dacsó Arnoldot, a má-

sodiknak Tilt Frigyest, a harmadik bizottság ve-

zetőjéül pedig Lévay Károlyt választották meg. 

Ezután háromnegyed 11 órakor Rőth tanácsnok fel-

függesztette a közgyűlést és aránylag nyugodt 

hangulatban kezdetét vette a szavazás. 

A szavazás 
Déli 1 óráig nagy tömegben szavaztak az ipa-

rosok. két óra leforsása alatt mintegy ötszáz 

szavazatot adtak le. Azután pár óráig csak szál-» 

lingóztak a választók, öt óra után ismét megélén-< 

kült az ipartestület környéke, autókon, kocsikon 

szállították a szavazókat. Fél 7 óráig tartott ez 

igy, némelykor alig lehetett az urnákhoz jutni, 

oly nagy tömegben jöttek össze a szavazók. Fél 

7 órakor Rőth tanácsnok fél 8 órára tűzte ki a 

zárórát. Fél 8 órakor mindhárom szavazóhelyp 

ségben lezárták a szavazást és hozzákezdtek a 

szavazatok összeszámolásához. 

A választás eredménye 
Kilenc óra után az első eredmény ismeretessé 

vált, az elnökjelöltekre leadott szavazatokat szá-

molták először össze, 

Rainer Ferencre leadtak 650 szavazatot, 

Körmendy Mátyásra 506-ot, 

úgyhogy 54 szavazattöbbséggel Rainer Ferenc lett 

az ipartestü'et elnöke a következő 3 esztendőre. 

A hajnali órákban készültek el a többi szavaza-

tok összeszámolásával. Ezek szerint a Rainer-tis•* 

tára leadtak 650 szavazatot, az Egyesült Iparoskö-

rök listája 564 szavazatot kapott. Mindössze 3 sza-

vazat jutott az úgynevezett furólistára. 

Az összes leadott szavazatok száma 12ti 

volt, 

«Dí>ől kilencet érvénytelennek nyilvánítottak. A 

szavazásra jogosult iparosok száma 2207 volt, úgy-

hogy a vasárnapi választáson a szaiazdsra jogo-

sultait 51 százaléka az urnák elé járult. 

Hajnali fél 3 óra volt, amikor Rőth tanácsnok 

a szavazatszedő bizottságokkal együtt bevonult az 

ipartestület nagytermébe és kihirdette az ered-

ményt. 

Az elnökség 

Elnök: R a i n e r Ferenc asztalosmester. 

Alelnökök: M ü l l e r Antal építész, S z á n t ó 
Mihály cipészmester, V ö r ö s Józsel sziíásmester. 
G o m b o s István férfi szabó. 

Hzámvizsfcáló-bizottság: Berkes Dezső építő-
mester, Fagler Károly géplakatosmester, Oszno-
vits István vendéglős, Sclvwarz Manó szabóincs-' 
ter, vitéz Bertényi Ferenc vizvczetékszerelőmes-
ter. ügyész: Dettrc János ügyvéd. 

Ipartestületi szék: elnök: Erdélyi András kő-
művesmester, alelnök: Schulter Vilmos bádogos 
mester, tagok; Déhm Pétor férfiszabómester, 
Frisohmnnn Gábor géplakatosmester, Gábor Jó-
zsef villanyszerelőmester, Méhes Lajos szűcsmes-
ter, Sebestyén József vizvczetékszerelőmester. 

Az uj elöljáróé-ág 

Asztalosipari szakosztály- Gombos Mihály, He-
gedűs János (uj), Kocsis Ferenc, Stein Miklós (uj)'. 

Aesipari szakosztály: Dacsó Arnold (uj). 
Ttocnár szakosztály: Nyiri Lajos. 
Borbély szakosztály: ifj. Gottschall János 

Belvárost Mozi ir» utoljára 

H A L A K L A V A 
Grandiózus filmattrakció. E r r ő l Fl ln és O l iv ia 
d e H a v ü a n d . 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Kedden 

fl 40 éves asszony 
Az U'FA különleges filmremske. Ll l Dagovar , 


