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Milyen listával szavazzanak vasárnap 
az iparosok? 

A kamata Ipari osztályában a polgármester elhalasztó határozata következtében vasárnap 
f o l y t a t j á k a szavazást. Öntudatos iparosnak, aki nsm ül f ö l felekezeti izgatásnak, egy kiváló 
embert i r t méltatlan és nogy tehetségén kivül mivel sem indokolható hajszának, aki semmi 
másra nincs tekintettel, mint a r r a , hogy a kamara ipari osztályában is miltóan legyenek képvi-
selve az egyes i p t r á g a k , hogy képviselet nélkül ne maradjanak épp a legnagyobb és legerősebb 
szakmák, hegy az aj beltagok progresszív gondolkodású, a szegedi Ipar étdtkeli hoztdériéssel 
képviselő és szolgáló, bátor, de nem demagóg szavú, független iparosok legyenek, ezzel a listával 
kell szavaznia. 

Rendes tagok az Ipari osztályba!: 
Rainer Ferenc asztalosmester 
Pálfy Dániel vasgyáros 
Dobóczky József paprikakikészitő 
Wimmer Fülöp gyárigazgató 
Pongrácz Albert gyárigazgató 
Oitovay István épitész 
Körmendy Mátyás asztalosmester 
Winter Géza kefegyáros 
Gombos István szabómester 
Kis Géza méizárosmester 
Dr. Biedl Samu fQrészgyáros 
Osznovics István vendéglős 
Marosán Milán cipészmester 
Gábor György bőrgyári igazgató 
Pick Jenő szalámigyáros 
Kertész József női szabómester ' 

Póttagok az Ipari osztályban: 
Id. Metzger Péter cipészmester 
Mónus Sándor henteamester 
Jónás Ernő cimfestőmester 
Gólity Lázár szabómester 
Keller Mibály gyufagyári igazgató 
Ádám Vilmos müszerészmester 
Gerő Béla kőművesmester 
Nővé János ácsmester 
Schatz Izsó szabómester 
Berg János cipészmester 
Sebestyén József vizvezetékszerelőmester 
Schtitz József sütőmester 
Sebestyén Pál csizmadiamester 
Steiner Miklós boibély 
Hotya Lajos bádogosmester 
Fischer Aladár gyárigazgató 

A vasárnapi választáson dől el, hogy kikből fog állani Szeged ipari parlamentje. Közvetve 
érdekelve van tehát ezen a választáson a város minden egyes iparosa, valamennyi iparága és 
egész ipara, közvetve pedig a város maga és minden lakosa, mert boldogulásunk és fölvirágzá• 
sunk természetesen el sem képzelhető iparunk és kereskedelmünk boldogulása nélkül. Épp azért 
kizárólag az ügyhöz fűződő kivételesen nagy jelentőségre gondoljon mindenki, amikor a legkisebb 
figyelemre sem méltatva az éretlen demagógiát, szavazatát a legméllóbbakra, a kizárólag tárgyi-
lagos szempontok szerint kiválasztottakra adja lel 

Nem lesz paktum a vasárnapi választáson. 
A szegedi iparosok nagyszámú képviselői a 

vasárnapi választásokkal kapcsolatban péntek 
este a Aindcz-vendégiőben népes értekezle et 
tartottak, amelyen megbeszéték a vasárnapi 
választási kampány eshetőségeit. Az egybe 
gyűlt kisiparosság elhatározta, hogy ujabb 
paktumai nem köt és állja a harcot, amely 

győzedelmi hangulattá! áthatva, csak a liberális 
érzelmű Iparosság dladüdt hozhatja meg. A 
mindvégig lelkes hangulafu értekezleten, ame-
lyen minden ipari szakma képviselője részt-
vett, fölszólaltak Gombos István, Marosán 
Mihály, Jónás Ernő, Kovács Péter, Szabolyevlcs 
Dusán, Dobay Andor és mások. 

Csütörtökön este nagy többséggel vezetett 
az iparosok liberális listája, 

a választás folytatását vasárnap reggelre 
halasztották. 

Óriási tömeget mozgatott meg a csütörtöki kamarai választás. — A kereskedők 
hivatalos listája hatalmas többséggé! győzőit, — A Baross-isták akciója. 

Tiltakoztak a választás eihaiasztása ellen. 

Csütörtökön reggel, még nyolc éra sem volt, 
izgatott csoportok fejlődtek az uccán, igatott 
tárgyalások, beszélgetések, agitálások indultak 
meg, a hangulat forrott, ideges volt, mintha 
nemzetgyűlési váissztások lennéaek. Csütörtö-
kön reggel megkezdődtek a kamatai választá-
sok. Tizenöt év uiáa uj tagokat kellett válasz-
tani a szegedi kereskedelmi és iparkamarába; 
a kereskedelmi miniszter az országbsn legelső-
nek Szegeden tendeiie el a választást. 

A csütörtöki válatzíás megmutatta, hogv az 
ébredók, a kurzusiegények hadakozása, vagdal-
kozása és minden előfeszítése hiábavaló: 
a békés, termelő munka, a nyugodt konszolidál 
ció ts a jogrend ereje az egész vonalon győz, 
hatalmasat lendül előre es a kurzuslegények 
féktelensége nem íudja megbont ,ni a józan és 
eíöreláíö, saját és a közérdeket néző iparosok 
és fcetessedőa töasegei;. 

A kereskedők osztáiyán csütörtökön esle vé-
get is ért a választás. A paktumos lista, ame-
lyen nagytöbbségben vannak a liberálisok, 
gyöiött, mivel a józan kereskedők wégigállot»ák 
azt a megegyezést, amelyei a nyugalom és 
béke érdekében kötöt ek és amelynek kapcsán 
néhány helyet juttattak a Barosk-Szöveség 
embereinek is. Nem tudta megbontani a keres 
kedők tömegeii az sem, hogy a másik osztály-
nál, az iparosoknál kurzus részről fölborítottak 
a megegyezési és felekezeti szempontokkal igye-
keztek operálni. 

Az iparosoknál a fölborított egyezség után 
több lista került forgalomba és már délután 
kialakult a helyzet: hatalmas többséggel vez • 
tett a liberális lista. Esti kilenc órakor azonban 
egészen érthetetlenül félbeszakították a szava-

zást és általános meglepetésre vasárnapra tűz-
ték ki annak folytatását. Ekkor már több mint 
háromszáz szóval vegelett a liberális lista . . . 

A jézan gondolkozású iparosok tömegeit nem 
fogja megbontani és megzavarni ez a szokat-
lan és föltflnéstkeltö intézkedés sem, amellyel 

csak azt érték el, hogy további három napra 
megzavarták a város társadalmi és felekezeti 
békéjét, de nem tudják megakadályozni a libe-
rális, a békés termelőmuska listájának győ-
zelmét. 

Autók, kocáik — megkezdődik a választás. 

Reggel nyolc órakor egyszerre két helyen kez-
dődött meg a szavazás. A kamarában a kereskedők 
szavaztak, a városháza bizottsági iermében az 
iparosok. Az izgatott hangulat óráról órára nőtt: 
az uj kamarai választás eddig még sohasem látott 
tömegeket mozgatott meg. Csoportok alakultak a 
kamara és a városháza előtt, izgatott tárgyalások 
kezdődtek meg itt. Szinte a város egész iparos és 
kereskedő tábora megmozdult és az uccán van. 

A reggeli órákban egyszerre egy egész sereg 
autó tűnik föl az uccákon, majd a bérkocsik 
egész sora indul el. Az autókban kis fehér zászlók 
lengenek, percenkint száliitják a választókat. Fél-
órán belül már százszámra vonulnak föl a szava-
zók. A szavazás azonban mindkét helyen csak 
igen nehezen és lassan indul meg. A választóknak 
egy óráig is várakozni kell, mert bent a választási 
helyiségben szinte csigalassúsággal folyik a munka. 
Éles kifakadások hangzanak et az ilyen rendszer 
ellen, hogy egy helyen kell szavazniok a keres-
kedőknek és egy helyen a nagyszámú iparosoknak. 
A tolongás, a szavazásra váró tömeg óráról órára 
nő és délfelé már több óráig kell várakozniok a 
választóknak, mig az urna elé kerülhetnek. Közben 
az autók és kocsik egyre fordulnak, a választók 
gyűlnek. 

A kamarában. 
A kereskedők portáján tulajdonképpen komoly 

harcról nem is volt szó. A harc itt csak arra 
irányult, hogy a megegyezéses listát állják a keres-
kedők és ezt állották végig is, hiszen a leadott 
szavazatok túlnyomó nagy többsége a hivatalos 
kék listára esett. Még annak ellenére, hogy valódi 
választási harcról nem is volt szó, a kereskedők 
nagy tömege mozdult meg. 

A szavazásra várók a nagy előadói teremben 
várakoztak nyugodtan, mig a szavazás a bizottsági 
teremben történt. Csoportonkint bocsátották be a 
szavazókat. Reggel tiz óráig mintegy hetvenen 
adták le szavazatukat. Ekkor már teljesen kialakult 
a helyzet: 70 szavazat közül 69 hivatalos liberális 
kék lista volt, mig egyetlen egy volt csupán ellen-
zéki I A győzelem ezek után már előre látszott és 
látszott a győzelem mértéke is. 

Itt általában a szavazás te'jesen nyugodtan folyt 
és hire sem volt annak a hangulatnak, amit a 
kurzuskörök teremtettek a megegyezés fölbontásá-
val az iparosok frontján. Délfelé gyöngült az 
érdeklődés, majd a kora délutáni órákban ismét 
megélénkült. Megnehezítette a szavazás menetét 
az, hogy igen sok jelentkezőt vissza kellett utasí-
tani, mert a választók vagy nem személyesen 
jelentek meg az urna előtt, vagy pedig csak rövid 
idő óta váltották ki az iparjogukat. Már itt hang-
súlyozni kell, hogy 

szavazni csak személyesen lehet és választó 
csak az, aki egy évnél régebbea van ipar-

igazolványa birtORában. 

Izgatott hangulat a városházán az iparosok szavazásánál. 
Lányegesen izgatottabb, zaklatottabb volt a 

hangulat a városházán, ahol az ipatoiok sza-
vaztak. Meglátszott a kursuslegéoysk féktelen-
kedéss, minden igyekezete, hogy a sorozatos 
vere&ég után legalább a kamarában, juss nsk 
némi térhez. Nes* riadlak vissza a legfékte-
ienebb h ei ezet eskedéstől sem, lázítva a töme-
geket. Nem vetnék tekintetbe például Wimmer 
Fülöp kamarai elnök négyéviizedes r»u«kájái 
sem, ctakhogy behozzanak v lamit a mult so-
rozatos vereségeiből. Az I p m s s á g tömegeit 
azonban nem lehetett félrevezetni. 

Mar nyolc órakor óriási tömeg gyölt egybe 
a városháza előtt. Az elsőemefetí folyosón 
százak és ssázak vártak szavazásra. Egy tö-
megben vonulok föl £ paprikások, kezükben 
tartva a liberális l l s i á » varrónők, a piaci 
árusok, a cipészek. A vala dóinak asonbkt) itt 
rengeteget kellett várakozniok, kis csoportok 
ju hittak csak be a hí oksági íeremb®, a munks 
tgen lassan foM. K iben a folyosón állandó 
kortetkedés volt, halomszámra szórták le a 
földre összetépve a B ^ o í s Szövetség l i s t á j á t . 

Bent a teremben jelen volt Szendrey Je.;ő 
tanácsnok és néha megjelent a polgármester 
is. Érdeklődött azonkívül mindkés válasan&si 
helyiségben az ellátás i ir*nf <1% Aty-

nir Károly főispán. A hosszú asztal végén állí-
tották föl a hatalmas urnát. Igen sok időt vett 
igénybe a választók jogának megállapítása a 
listából. Itt is igen aokat kűldiek el, akiknek 
néf, v»gy már nincs szavazati joguk, vagy 
kik nen személyesen jelentek meg. 
A teremben tartózkodók e'őtt két dolog is 

föltűnt a szavazóhelyiségben. Az első az, 
hogy 

a hatalmas asztalon, amely mellett a sza-
vazás folyt, kiterítve ott feküdt a szegedi 
kurzuslap, amelynek első oldalán nagy 
betűkkel kiáltozott a Baross Szövetség 

listája. 

A másik dolog, ami fölldnéit keltett, az a 
tény, bogy 

az egyik aljegyző, aki a szavazatokat az 
urnáoa dobta, rendre kibontotta a listá-
kat és ezzel — lehet, hogy nem szándé-
kosan — odamutatta a Baross Szövetség 
mellette űlő emberének, annak .ellenére, 
hogy az Írásbeli szavazás titkosnak volt 

jelezve. 

A szavazatok állását igy percről-percre lehe-
tett jegyezni és maguk a Baross-Szövetség 
e herei is szomorúan konstatálták, hogy egyre 
nagyobb többséggel vezet a liberális lista, hogy 
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