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iHIFI GVÓGYFORDO BL _ _ „ „ 
gyógyhely, vérszegénység, női bajok, légző-
szorvok, ideg1, kimerültség1, gyomor- és bél-
megbetegedéseinél. Inhalatorium pneuma-
tikus gépekkel. Fenyves érdektől «Tezett Strand-
fürdő, modern nz&Ilôkkal. penslókkal. Vasnti kedvez-

mény. Kérjen prospektust a F U r d O l g a z g a t A s á g t ó l , 
B a r d l o v a k é K u p e l e (Slovensko). B. 1 gen még az sem változtatna, ha az adót csak 

bizonyos lisztfajtákra vetnék ki, mert ez a dol-

got csak formailag szépitené. 

Ha segíteni akar a kormány a gazdákon, 

aminthogy segíteni kell, mert a mezőgazdaság 

rentabilitása létérdeke a közgazdasági élet töb-

bi ágazatainak, az iparnak, kereskedelemnek és 

az egész országnak is, akkor ez a segítés csak 

abban a formában történhetik, hogy annak ter-

hét arányosan elosztva, az egész ország viselje. 

Ennek a módja pedig nem lehet más, mint 

messzemenő refakciának vagy díjvisszatérítés-

nek az engedélyezése minden gabona, vagy 

liszt után, amely elhagyja az ország területét. 

Ehhez nem kell külön szervezetnek a felállítá-

sa, nem kell költséges apparátus, mert hatása 

önmagától a dolog természetes rendje szerint 

érvényesül. Megmondom nyíltan, ehhez a rend-

szerhez sem merek olyan reménységeket fűz-

ni, hogy a mezőgazdaság bajait egy csapásra 

megszüntesse, de mindenesetre valamennyi terv 

között a legigazságosabb és a legkevesebbe 

kerül. 

Talán vannak még ennek a lapnak az olva-

sói közül olyanok, akik emlékeznek rá, hogy 

két esztendeje ugyanebben az időtájban meg-

jósoltam, hogy a mezőgazdaság nagy válság-

nak megy elébe és ez a válság esztendőkig 

fog eltartani. Megírtam azt is, hogy a válságot 

nem mesterséges eszközökkel fogják megszün-

tetni, hanem idővel önmagától kell az áralaku-

lásnak szabályozódni és az egyensúlyi hely-

zetnek a mezőgazdasági és ipari árak között 

helyreállani. Addig, mi minden palliativ esz-

köz alkalmazása mellett is, nem "tudjuk függet-

leníteni magunkat a világpiaci áraktól. A ma-

gyar gabona ára a csikágói és winnipegi tőzs-

déken dől el. Ha odaát megromlanak a termés-

kilátások, ideát pedig valóra válnak a gazdák-

nak a terméshez fűzött reménységei, akkor ná-

lunk nincs buzaprobléma és a gazdának nem 

fáj a feje, hogy mit kezdjen az Isten áldásával. 

Meleg idők járnak 
Vigyázzon husáru szükségletének beszerzésénél. 

nHerceg Esterházy Husárugyár 
készítményei megbízhatók, finomak. 
Gyártelep: Kapuvár, Sopronmegye. 

Országos 

férfi vászonruha-akció 
J u n l (S h ó 15—lg. 

önnek is szüksége van férfi vászonrohára és ha 
a szövetakciónkat ismeri, ugy megvan a biztositéka 
arra, bogy vásxonru&a-aliclónlc is utól-
érhetetlen előnyöket jelent 

Férfi (zakó és nadrág) pantalló vagy térd-
> nadrággal, finom, szabás előtt beavatott 

VclSZOn- anyag, garantáltan elsőrondü szabás, gon-

ruha 
Férfi 
vászon-
nadrág 
Férfi 
apacs-
ing 

dos kidolgozás, drap, sötét- _ 
drap és barnás színekben .. r 29 ~~ 

(pantalló) bőrerős, szabás előtt be-
avatott flnom anyag, tökéletes szabás 
és kidolgozás fehér és drap _ 
szinben ... r 12 """" 

flnom fehér és drap (nyersszinü) pa-
namaanyagból kizárólag komplett bő-
ségü és hosszúsága szabás, — « .on 
gondos kidolgozás „, .. I 6 oU 

Kedvaifi fizatéil fellételek! 

Késipönzíizetdsntl 10% ensedmftnv! 

fl Magyar Ktiztisztviseiök Szövetkezete 
ruházati áruháza Szeged, Mérey ucca 1. 
-4* orudffoi tava»m! térttiuöa- «« asOvefoltcld 

Uiohó nap/a J930 /uaiiis 7. 

Hz épliőmunkásck 
szegedi titkára a bolsevista 

vádakról 
Kaptuk a következő sorokat: 

Tisztelt Szerkesztő Urt Kérem az alábbi 
soraimnak helyt adni. Mint a legújabb 
»kommunista leleplezés« egyik »gyanúsítottja« 
kötelességemnek tartom az alábbiakban nyi-
latkozni. Nézetem szerint az a nagy felhajtás, 
amely az építőmunkások helyi csoportjának 
lezárásával járt, legkevésbé sem igazolta a 
hatósági beavatkozás szükségességét. Ez az 
akták végleges lezárásával — a napnál vilá-
gosabban — ki fog tűnni. Kijelentem csopor-
tom vezetősége nevében: hogy az építőmun-
kások otthonában »kommunista szervezkedés« 
nem folyt, ott ilyen összejöveteleket és meg-
beszéléseket nem tartottak, »kommunista« célú 
és tartalmú előadásokat sem tartottak. De 
az állítólagos kommunista szervezkedést sem 
irányították az építőmunkások otthonából. 

Való azonban az, hogy az építőmunká-
sok vezetősége semminemű »kommunista moz-
galomról« tudomással nem bírt; ilyenekben 
részt nem vett, igy nem is irányithatott. Igaz, 
az, hogy a csoport vezetősége tudtával és bele-
egyezésével szocialista oktatásban részesültek 
fiatal- és uj tagok. Igaz az, hogy tartottak is-
meretterjesztő előadásokat és gyűléseket tör-
vényes keretek között. Igaz az is, hogy az épí-
tőmunkások csoportja a munkanélküliség kér-
désében határozott álláspontot foglalt el és 
állandóan napirenden tartotta a kérdést, de 
nem az uccán, mint azt rosszakaratú véle-
mények állítják; hanem gyűlésein és a ható-
ságnál törvényes formákban. Ha ez bolseviz-
mus, akkor a II. Internacionáléhoz tartozó, 
a világ minden szak- és pártszervezetei bol-
sevista szervezetek, mert mindezeket meg-
teszik sokkal kifejezettebb formákban. 

Nézetünk szerint az az eljárás, amely az 
épitőmunkás csoport ellen folyamatban van; 
egyes lelketlen besúgás kiszínezett fantáziá-
jának tudható be, ami nem annyira egyesek, 
vagy a szervezett építőmunkások ellen és nem 
a »bolsevisták« ellen folyik, hanem az összes 
szegedi épitőmunkásság létérdekei ellen: az 
amúgy is lesújtó nagy munkanélküliségben 
szenvedő és békésen dolgozni akaró épitő-
munkásság kenyere ellen. Ez máris érezteti 
romboló hatását, mert a munkabér jelen-
tékenyen leszállt, az eljárás óta pedig ismét 
lejjebb. Ezzel szemben a munkanélküliség 
nem enyhült és nem fog megoldást nyerni, 
ha a hasonló eljárások állandósulnának is. 

Hinni merjük; a hatóság mérlegelni fogja 
a rendkívüli súlyos helyzetet és meg fogja 
találni az egyedüli helyes kivezető utat és a 
szegedi épitőmunkásság 27 év óta alapsza-
bályszerűen működő csoportját hamarosan 
visszaadja az épitőmunkásságnak és nem 
fogja kiszolgáltatni a máris jóval megkisebbe-
dett kenyerének megvédéséért küzdő épitő-
munkásságot a minden alkalmat kihasználni 
akaróknak 

Hinni szeretnénk, hogy a hatóság keresni 
fogja a módot a munkanélküliség leküzdé-
sére, mely legjobb melegágya a bolsevista 
kísértésnek. Szerintünk csak kevés munkaal-
kalom is jóval hathatósabb ellenszere a bol-
sevizmusnak, mint sok hatósági beavatkozás. 
Ha ezen a téren a hatóság megtesz minden 
lehetőt, akkor a munkásság szervezetei — 
mint a múltban, a jövőben is — könnyen 
el tudják intézni a bolsevista frazeológiát sa-
ját hatáskörükben, minden hatósági beavat-
kozás nélkül. Meggyőződésünk, hogy a bol-
sevizmus először is a munkásság gazdasági 
és politikai harcának veszélyeztető tényezője 
és csak másodsorban felforgató elem. így 
magától értetődő, hogy a munkásság minden-
kor előbb törekszik szervezeteit immúnissá 
tenni, mielőtt hatósági üggyé fejlődhetne. 
Meggyőződésünk az is, hogy a jelen esethez 
hasonlóan mindenkoron jelentkező bolse-
vista kísérletek nem a munkásság szervezetei-
ben, hanem azokon kívül szervezkednek, 
múlt például a nyomortanyákon, a munka-
nélküliekkel zsúfolt munkáskőzvetitőkben és 

a föld alá kényszeritett sajtó- és gyülekezési. 
jog dohos pincéjében tenyésznek, mert a legá-
lis szervezetekben sem tér, sem leveaó nem 
jut számukra. _ . 

Mindezeket e sorok irója a saját bőrén 
való tapasztalataiból meriti és az illetékesek! 
figyelmébe ajánlja. 

Tisztelettel: 

Ladvánszky József, 

épitőmunkás szaktitkár. 

4 „Dolgozó \ők Csoport fa"* 

klubcélokra, 
lehetőleg központi fekvéssel, 2 vagy 3 szobás fő-
bérleti vagy l a |»A c f I f o r o C Jelentkezéseket 
albérleti í a n d O ! RG I C O . írásban, sürgősen 

| kér Dr. Reich Olga orvosnő oimére: Csekonics u. 1. 

V M M A I M I A M L ""óv vá'a*ziékban 
I a P © I a i e C e K Freimann műkeres-

kedőnél, Takaréktár ucca 8 s?.ám. S 
Specialis képkeretező mllhelylt 

Johnson 
csónafcmotorok 
3 HP, 10 HP, 16 HP és 32 HP kivitel-

ben kedvező fizetési feltételek mellett 

beszerezhetők 

Alföldi Gépkereskedelmi RT. 
Ford autók. •/• SZEGED, J- Royal Cord. 
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GYRPJU 
FiiRDÖTRIKÚK 
amerikai formákban, 

napon és vízben 
szlnlaríóak. 70 

Gyári lerakat: 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 

Nagy választék fürdő-
cipők, sapkák, övek és 

napernyőkben. 


