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Asztalosok és más iparosok. 
Az idei ipartestületi jelentés, amely tavasszal 

jelent meg és amely bürokratikus részietesség-
fel és ponlosiággal számolt be az ipartestületi 
élet minden legkisebb mozzanatáról, szentelt 
néhány nagyon megfontolt és meggondolt sort 
a több mint háromezer szegedi kisiparos köz-
éleli mozgolódásának és készülődésének is. Es 
a néhány (or némi félreismerhetetlen kesernyés 
izzel mondta el, aminek a megállapítása elöl, 
ma már tisztán látjuk, nem lehetett kitérni, 
hogy a kisiparosok elégedetlenek a kormány 
gazdasági politikájával és hogy as ellenzéki 
szellim soraik között terjedni láiszik. A jelen-
tés megjelenése óta próbálták ezeket a széles 
körökben feltOnést keltett sorokat magyarázni 
meg elmagyarázni, a bekövetkezett asemények 
azonban nsm azt igizol|ák, aki kedvesat és 
szépet akart fölfelé mondsni, hanem azt, aki 
az ipartesteid! jelentést megszerkesztette. Ezt 
bizonyltja, bogy vasárnap az ipartestület faipari 
szakosztálya tartotta tisitu|itó fiiéséf és a szoba-
festők és cipészek után most ez a szakosztály 
is demokratikus veietóséget választolt. 

Ma már, amikor ugy látszik, hogy nem szór» 
vinyos Istenségekről van szó, bűn volna meg-

állás nélkül elmenni a demokratikus erők ilyen 
rapid előretörése mellett. Mindenekelőtt meg 
kell mondini, hogy a kisiparosok hervadhatat-
lan érdemeket szereztek. Azt szokták mondani, 
hogy a polgári társadalom szervezetlen. Ez igy 
nem áilji meg a helyét. A polgári társadalom 
liberális és demokratikus elemet szervetellenek. 
Sajátságos tünet, hogy hét év óta nem tudtak 
egymáira találni, akik kisebbségben vannsk és 
akiket ü döznsk. A munkásság tömör sorokban, 
keményen és elszántan áll|a a harcot a reakció 
ellen. A kurzisták szervezve vannak majd min-
den fronton és a parlamentáris élet meghono-
sítása óla soha n en volt Magyarországon annyi 
egyesület, amelynek diszponáló szava lett volna 
politikához, közélethez, mint most. Minek ki-
élezni, hogy bizony sokszor érthetetlenül és 
vészesen döntö szava. A polgárság liberális 
és demokratikus elemei eszel szemben meg-
riadva húzódtak félre és a legteljesebb szerve-
zetlenségben vártak az idők jobbrafordulásárs. 
Az erőviszonyokat illetően hallatszottak érvek 
pro és kontra, de a mi táborunkat nem ébresz-
tette öntudatra és nem bátorította cselekvésre 
sem az, hogy a legtöbb időközi választáson 
liberális, vagy demokrata jelölt győzött, sem az, 
bogy néhány vidéki törvényhatóság újjáalakítá-
sán és tisztujilásán aratott megsemmisítő győ-
zelmet a demokrata tábor, sem az, hogy a 
választás Budapesten is a demokrata és libe-
rális felőlieknek juttatta a fölényes győzelmet. 

A szegcdi ipartestület vezetősége, enyhén 
szólva, nem rokonszenvezik a liberális és de-
mokrata irányzattal. Nem lehet tehát rájuk 
fogni, hogy pártelfogultság vezette a tollúkat, 
amikor leirták, hogy az ellenzéki szellem kezd 
erőteljesen terjedni a kisiparosok körében. Ja-
vukra kell azonban írni, hogy tisztin láttak és 
volt okosságuk megmondani, amit megláttak. 
A szegedi kisiparosok nigy érdemeket szerzett 
hidveiöi a demokratizmus és liberálizmus itteni 
újból viló előretörésének, ami a siker csúcsán 
sem fog mást jelenteni, mint azt, hogy ez az 
értékes és produktív tábor visszaszerezte mind-
azokat a közéleti őrhelyeket, amelyeket egy 
elszavas politika baiug mámorával oroztak el 
tőlük az ellenforradklmi felfordulás keserves 
éveiben és amelyeket a mai napig is kevés ki-
vétellel Balogh Lajosok tartanak megszállva. A 
kiiipirosok, akik egyre-másra választják a libe-
rális és demokrata vezetőséget, szervezetlenek 
voltak épp ugy, mint a liberális és demokrata 
polgárság egjéb elemei, de megszerveskedtek 

legalább a választás idejére és eszel rávilágí-
tottak arra, amire már jónébányan rámutattak, 
hogy az idők méhében a liberális és demokrata 
előretörés számira érik a győzelem, amely 
ölünkbe buli, ciak a teljes tunyasággal kell 
szakítani. 

Sierte az országban aratják győzelmüket, 
akik felbonthatatlanul a haladás ügyének 1»-
gyezlék el magukat. Ne járjuk továbbri is be-
kötött szemekkel az élet útjait, mert a jelek 
szerint, amelyek a magyar firmamentumon fel 
felcsillannak, tisztul a horizont a demokratiz-
mus számára és cssk az égbolt teljes kitísztu 
fása hezhaja meg csorbiltatlanul a szabadság-
jogokat, a közéleti tisztaságot, a pangásból a 
felemelkedést és építheti meg bizonytalanságtól 
ingé millió egsziiztencia alá a szilárd alapot. 
Ősszel állítólag a parlament elé kerül a tör-
vényjavaslat a törvényhatóságok reformjáról, tőt 
uj választások eshetőségéről is tusognak a fa-
levelek. Az alkotmányjogi reformok elintézésé-

nek ideje és mikéntje teljesen a kormány kezé-
ben vi n, de soká most már nsm lehet halasz-
tani ezeknek as alapvető kérdéseknek a rende-
zését. Ne csüggesszen senkit, hogy Szeged 
130.000 lakosa ma]d csak kávés képviselőt 
küldhet városunk parlamentjébe és hogy a leg-
teljesebb győzelemmel végződő választás ered-
ményét is illuzóriussá lehet tenni a kinevezé-
sekkel. A liberális és demokrata polgárság esz-
méljen öntudatra, tanuljon azoktól, akiknek volt 
bátorságuk nyíltan felvenni a harcot, erejük és 
tehetségük eredményesen megvívni. A tét az 
ország, a magunk és gyerekeink jövöje. Érde-
mes beszüntetni érle a msghunyászkodáit, fel-
adni a tétovázást és megalkuvást. A demo-
kratikus és liberális tábor győzelme feltartóztat-
hatatlan, ha mindenki, lehál a jól szituált és 
az úgynevezett intelligens ilcmek is teljesitik 
ugy a kötelességüket, mint az egészen egy-
szerű, csendes, kisjövedelmű, közéletileg kis-
igényű cipészek, szobafestők és asztalosok. 

Mié r t lépet t v iasza Feil i tzsoh béréi 
A miniszterelnök szerdára minisztertanácsot hívott összs. 

(Budapesti tudősitónk teli fan jelentése.) Bethlen 
István gióf miniszterelnök bélfőn Kenderesről 
Budapistre érkezeit és izetdára minisztertanácsot 
bivott egybe, amelyen a kormány tagjai nagy-
vonásokban Regben élik azokat a törvény-
javaslatokat, amelyeket a miniszterelnök a nyár 
folyamán Inkrpusztin fog kidolgozni. 

Politikai körökben hétfón sokat beszéltek 
arrót, hogy Felilixtch Bertold báró miért lépe t 
vissza á biharkereszlesi kerület jelöltségé öl. A 
sajtó egy része ugyanis azt irta, hogy Feilitzicb 

felsőbb nymáéra lépett vissza, ezzel szem-
ben a Délmcgyartrsxdg munkatársának telje-
sen hiteles helyről nyert értesülése szerint 

Feililzfch visszalépésének technikai oka volt. 
Feilitisch ugyanis az ajánlási iveket egy 
nappal előbb vette kétheti, mint ahogy 
ati a titvéty előirta és amikor ezt az 
iick leadásánál a választási elnök észrevette, 
viiszenfastiaifa ezektt és Feiiitzschnek 24 órát 
adott az ajánláiok megszerzésére. Feilitzach az 
tíőző iveken tekintélyes számban levő ajánlá-
sait az idő rövidsége miatt megszerezni nem 
tudván, visszalépett. 
} A kerületben egyébként Szilágyi Lajts győ-

zelmét v á r j á k , mert neki a keiületben, amely* 
nek egyréaze az ő kerületéhez tartozott volt, 
erős gyökere van. 

Augusz tus a le jén f o rga lomba kerQlnek 
a z u j pengfi bankjagyek. 

Budapest, julius 5. A Nemzeli Bank bank-
jegynyomdája teljes erővel dolgozik az uj bank-
jegyek elkészítésén és az állami pénzverde is 
készíti a pengő ércpénzeket és a napokban már 
egy szállítmányt át is veti a Nemzeti Bank, 

Bud János pénzügyminiszter a maga részéről 
sietteti a pengőnek a gazdasági életbe való be-
vitelé', ugy bogy az eddigi jelek szeiint augusz-
tus elején már kibocsátásra kerülhetnek ax u j 
bankjegyek is irepinzek. 

Bar l in keleti negyedét é rv i z bor í t ja . 
Egyiptomi sötétséf, elpusztult telefonvonalak. 

(Budapesti tudósítónk ielefonjelentise.) Ber-
linből jelentik: A vasárnapi felhőizakadáshoz 
htaonló Ítéletidő 50 év óta nem fordult elö 
Berlinben. Az eiő az uccák kövezeteit altpo-
san megrongálta. Berlin keleti vátasntgytdeil 
valóságos drvix borítja. A Berlin környékbeli 
kisebb patakok nagy pusztításokat vittek végbe. 
A riedersdorfi kórházban az ár egészen az első 
emeletig emelkedett. A fö dszinti helyit éjek tel-
jesen viz alá kerültek. Az egyik ápolót, amint 
Bsrlinbe segítségért telefonált, a villám a tele-
fondróton kerestlül agyonsújtotta. Huszonnégy 

Berlin környékbeli városban teljesen szünetel az 
áramszolgáltatás, miután a Berlin határában 
levő telepet az ár teljesen elborította. A vihar 
a telefonvezetékek nagyrészét is elpusztította. 

Hétfőn este Berlin nyugati részében pusztí-
tott a vasárnapihoz haionló felhőszakadás. As 
uccák pillanatok alatt viz alá kerültek. A villa-
mosközlekedést be kellett szűntetni. Az áram-
szolgáltató telepen üzemzavarok állottak be, 
ngy hogy este kilenc óra óta Berlinnek e vá-
toirészeiben egyiptomi sötétség van. 

Hidaka t aodor t el a z é rv i z Ba jororazégba i i i 
a j égve rés e lpuszt í tot ta a t e rmés t . 

(Budapesti tudósítónk telefenjeleutése.) Ber-
li nböl jelentik: Szászország délnyugati részé-
ben nagy felhőszakadás volt, amely Dél-Thf.-
tingiában, Alióbajorországban és Hohenzollern-
ben, valamint más számos helyen óriási pusz-
títást vitt véghez. A kis patakok rövidesen ro-
hanó f t l y ó k k á változtak és kilométerekre elön 
tölte a réteket. A magdeburgi vaauiigazgatósig 

terűié'én sok vasúti vonal többé-kevésbbé meg-
rongálódott. Magában Migdebtugban a viz 
több házat elmosott, ugy hogy az embereket 
ki kellett lakoltatni belőle. Hochingen környé-
kén a jégverés és az áradás tönkretette 
az egész évi termést. — Pmzauban as 
áradás elpusztította az országutakat és magával 
ragadta u hidakat, ugy hogy a tűioltőságot és 


