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B Sylvánia fatelep munkásai után hétfőn 
a Lippay fűrésztelep munkásai is sztrájkba léptek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról a sztrájkról, 
amely a Sylvánia gőzfürészüzemnél tört ki. 
A sztrájkot az idézte elő, hogy a munkások-
nak a gyár tiz százalékkal leszállította a 
munkabérét, amit azok nem voltak hajlandók 
elfogadni és szombaton reggel sztrájkba lép-
tek. Száz munkás hagyta abba a munkát, de 
ezideig még semmiféle közeledés sem tör-
tént a sztrájkolók és a gyár vezetősége között 

A sztrájk hétfőre azután átterjedt egy másik 
szegedi fűrészüzemre is. A Lippay-féle fa-
telep munkásai szüntették be a munkát tel. 
fesen azonos okokból. Itt is közölték a munká-

sokkal, hogy bérüket tiz százalékkal leszállít-
ják. A munkások itt sem mentek bele a 
bérredukcióba és ezért hétfőn reggel mint-
egy harmincötén sztrájkba léptek. 

A két sztrájknak érdekes háttere az, hogyj 
a szegedi fürészgyárak között kartel van, 
amely a munkabérekre is kihat. A munka-
bérleszállitást azonban csak z Sylvánia- és 
a Lippay-faVep hajtotta végre, a többi fürész-
gyárakban a régi munkabéreket fizették ki. 

A két fürészgyár egyelőre szünetelteti üze-
mét, azonban olyan híreket is terjesztenek, 
hogy a sztrájkolókat az üzemek elbocsájtják 
és u j munkásokat vesznek Tel, 

Háromszázezer pengő haszonbérhátralékoí 
kétszázezer pengő költséggel haji be a város 
Harmincöt évvel ezelőtt kisajátított földek alán még mindig a régi tulajdonosok 
százain haftfa be a város az adót — A haszonbérleti rendszer reformfa nélkül 
nem lehet elhárítani a városi háztartás válságát — Delire János nagy beszéde 

a városi balpárt vasárnapi népgyfllésén 

Választás! hírek 

A Szövetkezett Városi Balpárt 
választási irodái 

A Szövetkezett Városi Balpárt megbízottai az 
alanti helyeken készséggel szolgálnak felvilágo-
sítással minden választási ügyben a hozzájuk for-
duló választóknak. 

Központi pártiroda: Belvárosi Étterem, Fekete-
sas-ueca 22. Minden este 7—9. Telefon: 8-92. 

I. választókerület: Feketesas-ucca 22. Belvárosi 
fitterem. 

II. választókerület: Csanádi-ucca Barna-féle 
vendéglő. Minden este 6—8. 

III. és IV. választókerület: Fodor-ueea 10. Épitő-
mnnkásotthon. Este 7—9. 

V. választókerület: Báró Jósika-ucca 21. Nyom-
dászotthon. Este 8—9. 

VI. választókerület: Kálvária-ucca és Báró Jó-
sika-ucca sarok, ördögh-vendéglő. Hétfő este 7—9. 

Vn. választókerület: Alföldi- és Szivárvány-ncca 
sarok, Márki-vendéglőben. Minden este 7—9. 

Vni. választókerület: Sándor-ucca. Förgeteg-ven-
déglőben. Hétfő este 7-9. 

IX. választókerület: Debreceni-ucca 18. Csányi-
•endéglőben. Minden este 7—9 

X. választókerület: Gyöngytyúk- és Tündér-ucca 
sarok, Hegedűs-vendéglő és Munkásotthon fHét-
vezér-ucca 9.). Telefon 9-50. Minden este 7—9. 

XI. választókerület: Hunyadi-tér 13., Dobszal-
vendéglő és Szatymaz-ucca. Kovács-vendéglő. Min-
den este 7—9. 

XII. választókerület: Kertész- és Kórház-ueca 
sarok, Pregitzer-vendéglő. Minden este 7—9. 

X1H. választókerület: Remény- és Szél-ucca sa-
rok, Sántha-vendéglő. Minden este 7—9. 

XIV. választókerület: Alföldi- és Szivárvány-ncca 
sarok, Márki-vendéglő. Minden este 7—9. 

XV. választókerület: Füzes- és Pálfy-ucca sarok^ 
tfflneki-vend égi ő. Minden este 7—9. 

XVI választókerület: Fákóczí-ncca 8. Ve sernyés-
vendéglő. Minden este 7—9. 

Somogvi-telepen 9. ucca, Iparos-vendéglő Csü-
törtök este 7—8. 

Ezeken a helyeken valamennyi kerületi választ-
mány szerdán este 7 órakor ülést tart, amelyre 
a Szövetkezett Városi Balpárt polgári tagjainak 
minél nagyobb számban való megjelenését kérik. 

A Szövetkezett Városi Balpárt az V. kerületi 
/álaszlópolgái ok részére csütörtökön, október 
10-én, este 8 órakor a Raffay-féle vendéglőben, 
pártvacsorál rendez, amelyen felszólal dr. Szabó 
László egyetemi magánianár is. Egy teríték ára: 
1 pengő. 

Külvárosi párti gyűlés — mandátum vadászatról. 
Kommüniké közli, hogy az úgynevezett Külvárosi 
Párt vasárnap délután gyűlést tartott az alsóvá-
rosi népkör Földmives-uccai helyiségében, »ahol 
annakidején lerakták a mai Magyarország alapjait«; 
A gyűlést egyébként D e á k János nyitotta meg. 
Az első felszólaló W e n n e r Sándor volt, aki arra 
kérte az alsóvárosiakat, hogy saját maguk közül 
küldjenek be képviselőket a város parlamentjébe, 
>ne pedig azokat az ismeretlen belvárosi crakat, 
akik a külvárosokba csak mandátumvadászatra 
indultak«. K ó s z ó József felszólalásában kijelen-
tette, hogy olyan városatyákat kell választani, akik 
külföldi piacot teremtenek <i szegedi paprikának 
és azt versenyképessé teszik a spanyol paprikával. 
S z é l i József lelkész Somogyi-telep sérelmét tárta 
föl és templomot követelt a telepre. Dr. Hu-
n y a d i Vass Gergely azt fejtegette, hogy a Kül-
városi Pártra bizhatja csak sorsát Szeged népe, 
mert ez a párt mindenféle szint egyesit magában. 
Dr. Veress Gábor üzletigazgató hibáztatta a 
város épitési politikáját és rettenetes hibának tart-
ja, hogy az uj telepek helyét nem a körtöltésen 
belül, hanem azon kívül jelölték ki. Dr. Tóth 
fmre azt jelenteite ki, hogy az igazi demokráciát 
ők képviselik, mert nem tesznek különbséget kér. 
ges tanyai és vasalt nadrág között. Végül Pet-
r i k Antal megállapította. hqgv a Külvárosi Párt 
győzelme — niztos 

Továfeto íarl 
a pécsi bányászsztrájk 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t u n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) Pécsről jelentik: A pécsvidéki bányászok 
részleges sztrájkja tovább tart A munkások bi-
zalmi férfiaí hétfőn tanácskozást folytattak a bá-
nyák vezetőségével, amely 20 százalékos segélyt 
volt hajlandó folyósítani október folyamán. A 
munkások gyűlése ezt az ajánlatot nem fogadta 
ei és igy, a sztrájk tovább folyik, ; 

Más helyen számolunk be a Szövetkezett Városi 
Balpárt vasárnapi, népgyüléseiről. Az alsóvárosi 
Vőneki-féle vendéglőben megtartott népgyűlésen 
mintegy háromszáz választópolgár jelent meg. A 
népgyűlés első szónoka dr. Dettre János volt 

Dr. Dettre János a Külvárosi Párt nyomtatásban 
megjelent programjáról beszélt először. A Kül-
városi Párt ugy beszél a külvárosról, mintha ez 
a párt fedezte volna fel a külvárost s ez a párt 
jött volna rá arra a gondolatra, hogy a kövezet-
len uccákat ki kell kövezni s a sötét uccákat ki 
kell világítani. Az bizonyos, hogy 

Kohimhns Kristóf sokkal több szerény-
séggel beszélt Amerikáról, mint a Kül-

városi Párt a külvárosról beszéL 

Ez az indokolatlan gőg nyilatkozik meg abban 
is, hogy minden egészséges ötletet és termékeny 
gondolatot maguknak tulajdonítanak. Pár héttel 
ezelőtt Szabó László professzor ur beszédet mon-
dott a balpárt vacsoráján. Szabó László mindent 
tud, de hogy Szegeden van Külvárosi Párt s hogy 
ennek a Külvárosi Pártnak mi a programja, ezt 
Szabó László aligha tudta. A Külvárosi Párt fél-
hivatalosa mégis azt irta, hogy Szabó professzor 
a Külvárosi Párt programját mondotta el beszé-
dében. Pár héttel ezelőtt, első népgyülésünkőn, 
én is mondottam beszédet. Elég támadás ért miatta, 
de ez a félhivatalos rólam is azt irta, hogy a Kül-
városi Párt programját sajátítottam ki beszédem-
ben. Ha ez igy tart, még megérjük, hogy a leg-
közelebbi pápai enciklikáról is azt fogja írni a 
Szegedi Friss Újság, hogy a Szentséges Atya a 
a Külvárosi Párt programját sajátítja ki encikli-
kájában. 

Dettre János ezután a Külvárosi Párt program-
jának egyes pontjaival foglalkozott s megjelölte 
azokat a feladatokat, melyeket ezzel a program-

mal szemben kell megvalósítani Részletesen fog-, 
lalkozott 

a has ami béres földek problémájával, , 

kifejtette, hogy szakítani kell az árverelés rendi 
szerével s 

a földet nem azoknak kell adni, akik 
többet Ígérnek érte, hanem azoknak, akik 

többet tudnak termelni rajta. 

Előre kell megállapítani a forgalmi érték bizo-
nyos százalékában a haszonbér összeg'ét s azok 
között kell kiosztani a földet, akik a helyes, az 
okszerű gazdálkodásra tárgyi és személyi garanciát 
tudnak nyújtani. Ilyen rendszer mellett meg lehet 
valósítani az örökbérlet rendszerét is, ami mellett 
a haszonbérlők a felülépitményre már jelzálogos 
hitelt vehetnek igénybe. Ez is hozzá fog járulni 
a haszonbérlők boldogulásához, akik ma a hitelélet-
ből teljességgel ki vannak zárva. A »hegyközségek«: 
szervezetének mintájára meg kell alkotni bizo-
nyos vonatkozásban az együvé tartozó haszon-
bérlők önkormányzatát is, legyen egy, a helyi 
viszonyokat s a haszonbérlőket jól ismerő véle-
ményező testület a hatósági intézkedések megköny-
nyitésére. Hozzá kellene kezdeni a termelő- és 
értékesítő szövetkezetek alapításához is". A haszon-
bérleti szerződések segítségével könnyebben lehet 
elérni az egységes gyümölcstipusok termelését, a 
városnak azonban előbb egységes gyümölcsfák 
kitermeléséről és szétosztásáról kell gondoskodnia 

Ne az egységes pártról, hanem az egy-
séges gyümölcsfáról és egységes gyümölcs-

ről gondoskodjanak. 

De van más oka is annak, hogy ez a haszon-
bérleti rendszer válsággal küzd. A városnak több-
mint háromszázezer pengős haszonbérhátraléka 
van s háromezer haszonbérlője van hátralékban. 
Ha az őszi haszonbért nem is vesszük figyelembe* 


