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fizetésemelésre vonatkozó álláspontunkat. A mun-
kások nem akarták felvenni a munkát, mire kér-
tük, hogy hagyják el az épületet. 

— A gyár igazgatósága, miután a gömbölyítő 
osztály nélkül üzemét nem tudja folytatni, ezek-
után 

összes Qiunkásait kizárta és az erről szóló 
hirdetményt a gyárkapukra már ki is szö-

geztette. 

Ezek szerint a kenderfonógyárban ma reggel óta 
a munka szünetel. 

Elmondották még a gyárban, hogy abban az 
esetben, ha a sztrájkoló munkásnők felveszik a 
munkál, ugy a gyár azonnal ujegsziinleli a kizá-
rást. Azt is elmondották a gyár irodájában, hogy 
délután munkásküldöttség jelent meg az igazgató 
előtt és kérték a mimika folytatását azzal, hogy ők 
nem előidézői a sztrájknak. 

A szakszervezeti bizottság 
részéről a következő nyilatkozatot kapta a Dél-
magyarország munkatársa: 

— Nekünk az a benyomásunk, hogy ez kipra-
vokált sztrájk, hogy azután kizárhassák a munkás-
ságot. A munkásságnak nem volt szándéka be-
szüntetni a munkát, hanem az utóbbi megindult 
bérmozgalom óta olyan bánásmódban részesítet-
ték a felügyelők a munkásságot, amely még a 
régi rossz helyzetet is túlszárnyalta. Igyekeztek 
a munkásság figyelmét elterelni a bérinozgalom-
ról, részben pedig a bírságokkal és a durva bánás-
móddal megfélemlíteni mindaddig, mig türelmüket 
el nem veszítik. 

— Hogy a fentieket miért mondjuk, a most 
következők indokolják meg. A gyárbán átalakítások 
és átszerelések folynak és ezeket a munkákat 
üzemszünetelés alatt lehet a legjobban végrehaj-
tani. Az igazgatóság és a munkásság között külön 
szerződésben a munkásság számára arra az eset-
re, ha az üzem szünetelni volna kénytelen, a 
keresetek hetven százaléka volna biztosítva. Te-
hát a gyár az említett munkák miatt kénytelen 
lelt volna a munkásság jelentékeny részét foglal-
koztatás nélkül hagyni. Igy azonban, hogy egy 
osztály leállolt, jogcímet talált az igazgatóság a 
többi mpnkás kizárására is és ezzel mentesítette 
magát e kötelezettség alól. 

— Világos ebből, hogy a gyár igazgatóságának 
érdeke a munka szünetelése és ez igy reá semmi 
külön terhet nem jelent. Számításaiban azonban 
csalódni fog, mert a vasmunkások — akiknek mun-
kájára az átalakításoknál feJíélIenül szükség} vol-
na — holnap reggel csatlakozni fognak a kizár-
takhoz. 

er es r e s s i 

épülel- és poríálüvígezési vállalaía. 

Iroda Szeged, Petőfi Sándor sunáruS 10. íeleion 19 12. 

Elvállal uzintleízneinií éfzülel- és portál-
üvegezési mutelíáUal, Héplaeretesési. 
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Tiz év múlva a haza és művészet hőse, a forra-
dalom szegedi kormánybiztosa Nikápolyba buj-
dosott. 

Ebből az évből való Bajza József ismert slrú-
fáia is; 

Ha reményit! árbocát 
Sors viszálya széltö:é: 
Nézz a csillagok közé, 
Ők lesznek vezéreid, 
Ha szivedben él a hit. 

Tiz év muiva Bajza József, a * Kossuth Hírlapjai 
szerkesztője a forradalomban, mint önmagának 
árnyéka, zavart fejjel, dadogva, a házak falához 
támaszkodva tébolygott a pesti uecákon. Sohase 
tudott többet a csillagok közé nézni. Hanem a K, 
G. emlékkönyvébe írt versét naiv kislányok máig 
is bekalligráfiázzák egymás albumába. Majdnem 
olyan sokszor találkozni vele, mint azzal a másik 
életaxiómával, amely szerint »Ki önmagának ellen-
áll, nagyobb vitéz, mint hajdan Hannibál.* Kár, 
hogy az államférfiak ma már nem tartanak emlék-
könyvet, mint a K. G. idejében. A Hannibál-rigmus 
nagyon alkalmas volna az első oldalra.) 

A r a n y János mindössze az ű s s z e l egy so-
rával szerepel, 1851 szept. 2-iki dátummal. Ezt idézi 
a legszebb magyar hazafias elégiából, amelynek 
egy sora fölér a jeles Macpherson püspök egész 
Osslan-hamisitásával: 

Enyésző nép, mely méla kedvvel 
Múltján borong... 

Tudja Isten, talán mégis boldogabb idők vr.«: ' 

azok, amikar az enyésző népnek csak multjá:: i. 

lett borongani, nem a jövőjén. 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa kedden 
kezdte tárgyalni Lantos Gábor és társainak 
monstre betöréses-lopási bűnügyét. A vádlot-
tak padján hét betörőn kivül 27 orgazdasággal 
vádolt is helyet foglalt. Lantos Gábor és bét 
társa 1922-ben kezdték meg betöréseiket. 
Csongrádon és környékén operáltak és több 
mint 50 betörést hajlottak már véjre anélkül, 
hogy a csendőrség el tudta volna fogni őket. 
Az egész vármegye területén megindult nyo-
mozás csak 1926-ban vezetett eredményre. 

A keddi tárgyaláson a törvényszék csak a 
vádlottakat tudta kihallgatni, a sértettek ki-

hallgatására szerdán kerülhet sor. A betörő-
banda tagjai, névszerint Lantos Gábor és Ist-
ván, továbbá Varga János. Boros Piros, C,sá-' 
nyi János, László Mihály és Dudás Mária a 
legtöbb betörés elkövetését beismerték. Ki-
jelentették azonban, hogy a betörésből szár-
mazó holmik értékesítésénél oly nagy elővi-
gyázattal jártak' el, hogy a vevőknek sejtel-
mük sem lehetett arról, hogy a holmik betörés-
ből származnak. 

Dr. Balázs Sándor ügyész ennek alapján 
a 27 orgazdasággal vádolt ellen bizonyíté-
kok hiányában a vádat elejtette. 

ítélet csak csütörtökre várható. 
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(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország annak idején részletesen be-
számolt a székesfehérvári iparosknngresszusoti 
az IOKSz ellen elhangzott támadásokról, ame-
lyek nagy port vertek fel az ország iparos-
társadalmában. Az IOKSz vezetősége ugy pró-
bálta a nagy felzudulást lecsillapítani, hogy 
bizalmat szavaztatott elnökének, gróf Hadik 
Jánosnak, a kormány pedig, amikor sürgős 
beavatkozását kérték, azzal hárította el a ké-
relmet, hogy képviselői helyet foglalnak az 
IOKSz igazgatóságában és igy ki van zárva, 
hogy olt nem mennek rendjén a dolgok. Az 
IPOSz-ban ezután elérkezettnek látták az időt 
egyes iokszisták arra, hogy az IFOSz 
egységét megingatva, az elnöki székből eltá-
volítsák Pálfy Dánielt. Ez az akció nem si-
került, mert az IPOSz nagyválasztmánya bi-
zalmat szavazott Pálfy Dánielnek. 

Ugy látszik, hogy most a vidéken kezdték 
meg a munkát az IPOSz ellen, mert a deb-
receni ipartestület váratlanul bejelentette a 
vezetőségnek, hogy kilép az IPOSz-ból. Ebben 
az ügyben megkérdeztünk néhány iparost, 
hogv mennyiben fedik a tényeket az IPOSz 
bomlásáról terjesztett hirek. 

Körmendy Máiyás, 

a szegedi ipartestület elnöke a következőkben 
nyilatkozott: 

A hírt annál nagyobb meglepetéssel hal-
lom, mert a debreceni ipartestület sohasem 
volt tagja az IPOSz-nak és amikor az összes 
vidéki ipartestületek ebbe az országos szervbe 
beléptek, egyedül a debreceniek tartották tá-
vol magukat. A vidék ipartestületei egységesen 
állnak az IPOSz melleit, amit az ipartestüle-
tek részéről beérkezett és általam annak ide-
jén szétküldött körlevelek is tanúsítanak. Ép-
pen ezért nevetséges dolog bomlásról beszélni 
akkor, amikor egy olyan ipartestület jelenti 
be kilépését, amelyik nem is volt tagja az 
IPOSz-nak. 

Az ipartestület férfiszabó osztályának el-
nöke, 

Gomfeos Isívám 

ezeket mondotta: 
— Az IPOSz bomlásáról terjesztett hirek 

..cm jelelnek meg a valóságnak. A debreceni 

. artestület nem fejezi ki az össziparosság ki-

| vánságait, éppen ezért kilépése az IPOSz-bói 
| nem jelent semmit. Nekünk, vidékieknek, min-
. denesetre megvan a nézetünk arról, hogy a 

fővárosi iparosság mint istápolja a mi érde-
keinket és ezért helyénvaló az a törekvé-
sünk, hogy végre megalkossuk a vidéki ipa-
rosok országos szövetségéi. Ettől függetlenül 
azonban az IPOSz nem bomlik. 

A Délmagyarországi Husiparos Szövetség 
elnöke. 

Kiss Géza 
az mondotta, hogy nem tartja fontosnak a 
debreceni ipartestület kilépését az IPOSz-ból 
és az egész csak Budapest ismert elnökbuk-
tató tervének a következménye. 

— Debrecen kilépésével egyedül áll és a vi-
déken kövelője nem is fog akadni. Ez a ki-
lépés egyébként csak egy uj szimptomája an-
nak a szervezett akciónak, amely megkez-
dődött a székesfehérvári kongresszuson. 

77 

^ezi 
térti", iíu- és gyermekruhók. Ragiónok, 
(éli kabátok, bőrkabátok, iskola öíiö-
njök nagy választékban érkeztek és 
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