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cimet és jelleget mindenkor viselhesse és 
eme díszes mesterséget bármikor, bárhol és 
bármeddig folytathassa, kötelességévé tevén 
mindeneknek, hogy őt eb.beli tevékenységében 
hathatósaíi támogatni el ne mulasszák. Minek 
bizonyságául ezen oklevelünket számos alá-
írásunkkal megerősítve ezennel kiadjuk. Szeged, 
1919 szeptember 23-án. Hauser elnök, Bíró 
ügyvezető." 

A diszokmány az egyesület nagypecsétjével 
és a zsinoron három óriási csöves rózsapapri-
kával van ellátva. Az okmányon egyébként 
száz tisztviselő névaláírása van. 

Bánvainé a kedves figyelmet örömteljes 
meghatottsággal fogadta. Egy kicsit elérzéke-
nyül a kartársi szeretet spontán megnyilatko-

zásától és édes nevetésre derült, amikor a 
telep ügyvezetője, Biró Ferenc felügyelő, a 
főkofaság kellékéit,, a bádog parázstartój, a 
kiszsámolt és az elárusító padot, átadta. 

A tisztviselők harsányan megéljenezték az 
igy főkofává kinevezett és megerősített kar-
társnőjüket, aki ezentúl jogos büszkeséggel 
árulhatja a szövetkezet terményeit. 

Arany karikagyűrűket 
minden súlyban és fazonban 6 őra alatt ké-
s*l ek . Specialista Ízléses pecsét és brilliáiis gyiirük 
készítésében. Mindennemű ékszert rajz vagy minta 

S * Sáspár &ros2 Ferenc, Kölesen 2. 
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A liberális blokk 
rendszerváltozást kiván, 

- A Kisgazda-párt a liberális blokkban. — A volt 
munkapárt nem vesz részt az uj alakulásban. — 

(Saját tudósítónktól) A liberális blokk meg-
alakulása immár befejezett tény. Csütörtökön 
este Y ; 

a Lovászy Márton elnöklete alatt álló 
függetlenségi párt, a Magyar Polgári 
Párt, d Nemzeti Szabadelvű Párt, a 
volt 48-as alkotmány párt, nagyatádi 
Szabó István kisgazda- és földmives-
pártja és a demokrata-párt egy közös 
alakulatban tömörültek. 

A közős alakulathoz, mely liberális blokk 
néven veszi át jelentős szerepét a magyar 
politikai életben, előzőleg nagyatádi Szabó 
István kisgazda-pártja és Vázsonyi demokrata-
pártjának nagy választmánya, miként a Lo-
vászy és Heinrich pártja 

külön is kimondta csatlakozását. 
Egyedül a régi munkapárt hiányzik a szabad-

elvű alakulatból. Eleinte ugy volt, hogy a 
Simontsics-frakció is helyet foglal a blokkban. 
A Nemzeti Társaskörben később (a régi munka-
párt köre) az a nézet kerekedett felül, hogy a 
volt munkapártnak nem szabad frakciókra osz-
lani, hanem egyelőre passziv álláspontra helyez-
kedve kell figyelemmel kisérni a viszonyokat, 
hogy alkalmas pillanatban 

a társaskör politikai klubbá, illetve 
parlamenti párttá alakuljon. 

Mindenesetre sajnálatos, hogy a liberális 
irányzatú Simontsics-frakció lemaradt az ala-
kulatból az egykori munkapárt reakciós több-
ségének nyomása következtében, a liberális 
blokk azonban igy is olyan számottevő erőt 
képvisel, 

hogy akcióba lépése feltétlenül a libe-
rális irányzat győzelmét fogja ered-
ményezni. 

A szociáldemokrata-párt ugyanis kétségtelenül 
támogatni fogja a blokkot, — ha egyelőre még 
nem is cselekvőleg — amely 

a munkássággal karöltve kiván becsü-
letes kormányzati lehetőséget teremteni. 

A liberális pártok egységességükkel minden-
esetre már most fölényben állanak a másik 
oldalon levő pártokkal szemben, 

amelyeket eddig még nem sikerült egy 
blokkba tömöriteni. 

Azok a megállapodások, amelyeknek alapján 
a polgári pártok szövetségbe léptek 

az ország függetlehségének megóvására, a 
béke mielőbbi megteremtésére/ a nemzeti 
erők egyesitéséré, a társadalmi béke helyre-
állítására, az ország demokratikus átalakí-
tására, a jogrend helyreállítására, a köz-
szabadságok biztosítására, a földbirtok-
reformra, a káros idegeneknek az ország-
ból való eltávolítására, a bolsevizmus bűnei-

nek a törvény utján való példás megbün-
tetésére és a nemzetgyűlési választásokra 
terjednek ki. 
Mind valószínűbbnek látszik az|a föltevés, 

hogy a liberális blokk 
nem elégszik meg puszta kormányváltozás-
sal, hanem rendszerváltozást óhajt. 
Erre annál is inkább szűkség van, mert a 

központi kormányzatban beálló személyváltozá-
sok még nem garantálják a liberális ^ irány-
zat érvényesülését az országban, ha 

a jelenlegi kormány exponensei vezetnék 
tovább az ügyeket. 
A liberális blokk természetesén programjának 

megfelelően — minthogy békét akar minden 
vonalon — tárgyalni fog a Friedrich-kor-
mánnyai is a megegyezés módjaira vonat-
kozóan, de ha ez nem sikerülne, akkor 

harcolni fog a Friedrich-kormány ellen, 
hogy az ország kormányzását átvehesse. 

Ma már a blokkban tömörült pártok leg-
nagyobbrésze szivesebben látna 

egy, a blokkból alakult kormányt, 
, mint egy kompromisszumos alakulatot 

a Friedrich-kabinettel. 
A Friedrich személye iránti anuncitásra 

élesen jellemző Károlyi Imre cikke, amelyet 
Az Újság szerdai száma közölt és amelyben 
Friedrich Istvánt minden felelősségérzetnélküli 
kalandornak nevezi. Ha nem is ennyire éles, 
de mindenesetre ellenszenves hangon ir a 
Fnrór/c/i-kormányról — néhány lap kivételével 
— a z egész fővárosi sajtó. Ilyen körülmények 
között bajosan hihető, hogy a kibontakozásban 
Friedrich István számára is szerep jusson. 
Hogy Magyarország miniszterelnöke nemso-
kára Lovászy Márton lesz, több mint bizonyos. 

« Ö T Br i l iánsoka i , 
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A szegedi függetlenségi párt 
megkezdi szervezkedését« 

(Saját túdósitónktól.) A szegedi függetlenségi a mai viszonyoknak megfelelően szük keretek 
és 48-as párt vezetősége csütörtökön délután^ között fog lefolyni. Istentisztelettel kezdődik és 
5 órakor a városháza bizottsági termében ülést - --1 1 ' - "- * " 
tartott dr. Becsey Károíy pártelnök elnöklete 
alatt. Dr. Becsey Károly nyitotta meg az ülést. 
A proletárdiktatúra bukása után a párt kimon-4 
dotta, hogy csatlakozik Lovászy Mártonhoz, Az 
ugyanakkor megtartott tisztújító gyűlésen ki-
hagytuk a tisztikarból azokat, akik a párthüség 
ellen vétettek és a szociáldemokrata-pártba be-
léptek, de beválasztottunk néhány derék sze-
gedi polgárt, akik a 48-as függetlenségi esz-
mének régi hivei voltak. Azóta a párt nem fog-
lalt állást. Még ma is olyan szerencsétlen poli-
tikai életet él Magyarország, hogy ahány mi-
niszteri aspiráns, annyi párt van. Teljesen szét 
akarják tagolni ezt az országot. A jövő kérdése, 
hogy a pártok mégis valamikép kialakuljanak. 
A magam részéről — a tapasztalatokon okulva 
— azt gondo om, (leghelyesebb,^ a városnak ér-
dekében is legmegfelelőbb, ha továbbra is ki-
tartunk a függetlenségi program mellett. Nem 
tudnék barátjí lenni a széttagozódást eiőidéző 
politikai irányzatnak. Arra kell tör ekednünk, hogy 
a párt tagjait a párt kötelékében megtartsuk. 

Nemfudjuk mikép alakul majd ki a szegedi 
pártélet: Látunk mozgalmakat hangzatos és ke-
vésbé hangzatos jelszavakkal. Ezek a mozgal-
mak min,d elülnének, ha a józan polgárok és 
munkásök elveit fölkarolva igyekeznénk a régi 

getlenségi párt programja olyan, hogy szeren-
csétlen helyzetünkből mégis csak becsületesebb 
viszonyok közé juthatunk. 

A mai ülés napirendje az országos politikai 
helyzet megvitatása. Az október 6-iki gyász-
ünnepély előkészítése. 

A vezetőség elhatározta, hogy az ünnepély 

a párt koszorúját a Honvéd-oszlopra elhelyezik 
beszéd kiíséretében. A beszéd megtartására dr. 
Márki Imrét kérték föl. 

Ezután rátértek az országos politikai helyzet 
megvitatására. 

Dr. Becsey utal arra, amit megnyitójában erre 
vonatkozóan mondott. 

Klement Antal ugy látja, hogy a Szegedén 
megalakult Nemzeti Szövetségben tömöriti a 
hazafias polgárokat és igy nincs szükség a 
párt külön agitációjára. A" 48-as pártprogram 
szerinte nem aktuális. 

Dr. Pap Róbert: Fájdalmasan érintette 
Klement tanár ur felszólalása, ha nem szoktuk 
volna meg, hogy a párt tagjai mindenütt mű-
ködnek, csak éppen a pártban nem. A Nemzeti 
Szövetség nem politikai, hanem társadalmi 
alakulás. Azok tömörülnek benne, akik a Szö-
vetség programját magukévá teszik és akiket 
oda beengednek. Kételkedik azonban, hogy az 
ország dolga már el lenne intézve azáltal, hogy 
az emberek hazafiásan éreznek. Nem helyesli, 
hogy a párt szakítsa meg működését. Indítvá-
nyozza, hogy a pártélet élénkítése céljából két-
hetenként egyszer a párt tisztikara egybe-
gyűljön. 

hogy megindítsuk az agitációs munkát, hogy\ ^ „ J 6 1 

ha a nemzetgyűlés összeül. Szeged városából' D r- B e c s e y s z e n n t különös lenne, ha a füg-
a tíii pártunkból küldjük a képviselőket A ?üg- getlenségi párt móst félreállna és hagyná dol-

gozni a többi pártokat. Nem járul' hozzá a 
párt működésének felfüggesztéséhez. 

Klement Antal, Sőreghy Mátyás és Pap 
Róbert ujabb felszólalása után a vezetőség ki-
mondotta, hogy megkezdi a szervezési munká-
latokat és kéthetenként vezetőségi ülést hiv 
egybe, 


