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detések felvétele tarifa szerint. Megje-
lenik hétl« kivételével naponta reggel 

A legközelebbi közgyűlés 
legfontosabb feladata 

Még nyilnak a völgyben a nyári virágok, 
még zöldéi a nyárfa az ablak előtt, még áll-
nak a mezőn a sárga keresztek, még kézből 
röpköd a boletta másnak a kezébe, de rá-
nehezedik már az aggodalom fekete felhője 
mindenki lelkére, hogy mi lesz itt, ha elmúlik 
a nyár, ha megszűnik a munka réten, mezőn s a 
tél hava és dermesztő hidege borítja el az 
alföldi sikot és bérci tetőt. 

Nem a költészetnek, hanem a rideg meglá-
tásokkal dolgozó közgazdaságnak kérdése az, 
amely már most, a meleg nyári napok idején 
is elénk meredezik' és a bekövetkezendő tél 
problémáját vetíti vörös betűkkel a meghasadó 
kárpit fekete falára. Tudnunk, éreznünk kell, 
hogy nagyon nehéz, keserves télnek megyünk 
elébe és az egész vonalon az elmúlt télen 
már tapasztalt megpróbáltatások fokozódására 
kell számitanunk. 

Ha pillanatnyilag, közvetlenül az aratás után 
nem is lehet talán teljes mértékben érezni, 
kétségtelen, hogy a gazdasági válság enyhülés 
helyett az eddiginél szélesebb rétegekre is ki-
terjedt Tavaly a válság nyomása ráneheze-
dett a mezőgazdaságra, kereskedelemre és a 
kisiparnak arra a részére, ámely közvetlenül 
a közönség szükségleteinek ellátására van Ala-
pítva. Az idén a hullámok elérték már azokat 
az iparokat is, amelyek a nagykereskedelmet 
és a nagyvállalatokat látják el tömegcikkek-
kel és ipari alapanyagokkal. Mert ahol kohó-
kat és olvasztókemencéket zárnak be, mint 
ahogy nálunk történik, ott már a válság elju-
tott a közgazdasági élet gyökeréig. 

Ez a válság nem Szegednek és közvetlen 
környékének, hanem az egész magyar köz-
gazdaságnak a kérdése s amit Szegeden lá-
tunk, legfeljebb széljegyzet lehet az általános 
tapasztalatok megerősítéséhez és aláfestésé-
hez. Sőt bizonyos tekintetben még azt is le-
het mondani, hogy egészen mostanáig Sze-
ged kivételes helyzetben volt más, sokkal ne-
hezebb helyzetben levő városokkal szemben. 
Itt, ha magánépitkezés nem volt is, állandóan 
volt középi tkezés s az egyetem körül eszkö-
zölt invesztíciók vittek némi életet és elevensé-
get az általános pangásba. De ma már itt, 
Szegeden is tapasztalni lehet, hogy az ipar 
vontatottan dolgozik, mert kevés a munkaal-
kalma, a munkanélküliség nagyobb, mint más 
esztendők ugyanezen időszakában, a népkony-
hát ma, augusztus elején, többen veszik igény-
be, mint azelőtt a téli hónapokban és nincs 
rá kilátás, hogy ezek a viszonyok a termésér-
tékesités révén lényegesen megjavuljanak. 

Ellenkezőleg, a mezőgazdaságnak és általá-
ban az őstermelésnek a helyzete csak súlyos-
bodni fog. Az immár nyolc hete tartó száraz-
ság folytán a terméseredmények Szegeden és 
környékén alatta maradtak az országos átlag-
nak, a gyümölcsterméshez fűződő reménysé-
gek pedig, az elmúlt esztendővel ellentétben, 
mikor Szegedről és a szegedkörnyéki állomá-
sokról a gyümölcs- és főzelékfélék elszállítása 
szokatlanul nagy mérveket öltött, teljesen meg-
hiúsultak. A bornak, paprikának és aprójó-
szágnak nincs ára s a tanyai viszonyok na-
gyon alapos ismerőinek állítása szerint a kis-
gazdák és kisbérlők zömének januárra el fog 
jogyni a saját termésű gabonakészlete, anél-
űl, hogy a további szükséglet fedezésének 

Megvolnának az eszközei. 

Olyan kérdések ezek, amelyekkel már most, 

amig a nyár tart, foglalkoznunk" kell, agy 
szegedi, mint országos viszonylatban. Mert 
a munkanélküliségnek és keresethiánynak az-
zal a mértékével szemben, amely már mostan 
előreveti árnyékát, nem lesz elégséges, ha la-
pátot nyomunk néhány száz ember kezébe, 
hogy a havat eltakarítsák, vagy ha a munkára 
jelentkezőkkel és munkát keresőkkel megka-
partatjuk a töltés falát és éppen ugy pem 
lesz elégséges, ha beruházási politikát ígér 
a kormány és főváros s azután kiadják a 
tervezeteket különböző testületeknek és szak-
bizottságoknak, hogy foglalkozzanak velük ad-
dig, mig a jobb időjárás és a gazdasági hely-
zet megkönnyebbedése önmagától megoldja a 
kérdéseket 

(Budapesti tudósítónk télefonjelentése.') 
Pénteken este a rendőrség politikai osztályá-
nak megbízásából detektívek mentek ki a 
Mária Terézia-térre, ahol. már nagy tömeg 
verődött össze. A detektívek a tömeget körül-
fogták és 200 embert előállítottak a főkapi-
tányságra. A rendőrségen megállapították, 
hogy a bekísértek közül számosan kommunis-
.ták. Két embernél vörös zászlót, többeknél 
vas- és kődarabokat találtak. Számos olyan 
embert is előállítottak, akik csak figyelték a 
tömeget igy Kabók Lajos szocialista ország-
gyűlési képviselőt, akit igazoltatás után nyom-
ban elbocsátottak a rendőrségről. Este 10 
órakor ujabb csoportot kisértek be a főkapi-
tányságra s ez ujabb csoporttal az előállítottak 
száma 300-ra emelkedett. Az igazoltatások után 
eddig 50 embert elbocsátottak, mig a többiek 
igazoltatása a késő éjszakai órákban még tart. 

Párisban 
a kommunista pártnak és a Kommunista 
szakszervezetnek az volt a szándéka, hogy 
augusztus 1-én, pénteken reggel megbízottakat 
küld a gyárakba és műhelyekbe, akik röpira-
tok osztogatásával és agitációval felhívják a 
munkásokat, hogy jelenjenek meg az esti nép-
gyűléseken. A hatóságok idejében meghiúsí-
tották a kommunisták agitációját. A főváros 
és a közvetlen környék gyáraiban nem tör-
tént semmiféle incidens. A munkások min-
denütt munkába álltak, csupán az építőipar 
munkásai maradtak tömegesen távol az egyes 
építkezésektől. A rendőrség 27 kommunistát 
tartóztatott le, köztük a kommunista szak-

Koncedáljuk azt az ötven, hatvan, sőt eset-
leg még hetven százalékot is, ami az általános 
világkonjunktura rovására írandó s amelyen 
sem lokális, sem pedig országos eszközökkel 
nem tudunk segíteni. Lehetetlenséget senki-
től sem kívánunk. De mikor adva van a hely-
zet már augusztus elején és tudjuk, hogy mi 
lesz itt télen, akkor az általános helyzet nem 
szolgálhat mentségül arra, hogy ölbetegyük 
a kezünket és mohammedán fatalizmussal vár-
juk a bekövetkezendőket A jövő évi költség-
vetés mellett a télre való előkészület a legkö-
zelebbi közgyűlés legfontosabb feladata. Ma 
még van idő, hogy valamiről gondoskodjunk, 
de ha nyakunkon lesz a tél, késő lesz félre-
verni a harangokat 

szervezeti szövetség jogtanácsosát. 'A vidékea 
is teljes nyugalomban telt él a nap, 

Prágában kéí incidens 
"Prága, augusztus 1. A kommunistáknak a 

mai napra tervezett mindennemű gyűlését, 
vagy felvonulását a rendőrség betiltotta. Estig 
Prágában csak két incidens fordult elő. Hodina 
kommunista képviselő 70 híve előtt beszédet 
akart mondani, a rendőrség azonban a gyűlést 
megakadályozta. A képviselőt a rendőrségre 
kisérték, ahol igazoltatása után szabadon bo-
akarta biztatni egy épülő ház munkásait, ami 
akarta biztatni egy épülő ház munkásait^ ami 
azonban nem sikerült 

Polickában eddig meg nem erősített hir 
szerint az ottani fűtőházban több mozdonyt 
szándékosan megrongáltak. 

Bukarestben vörös zászlót tűztek 
egy templomtoronyra 

Bukarest, augusztus 1. A mai napra ter-
vezett kommunista rendzavarások seholsem 
észlelhetők. Bukarest uccáit erős katonai jár-
őrök járták be. A belügyminisztériumba ér-
kezett jelentések szerint az egész ország terü-
letén csend és rend van. Bukarestben 200 
letartóztatás történt. Az egyik bukaresti kül-
városi templom tornyára az elmúlt éjszaka 
ismeretlen tettesek vörös zászlót tűztek ki, a 
templom falára pedig fenyegető tartalmú leve-
let szögeztek, hogy aki le mereszelné venni a 
zászlót, életével játszik. A rendőrség reggel 
eltávolította a zászlót a templom tornyáról. 

Százmillfó fontot iránvoz elő az angol kormány 
a munkanélküliség enyhítésére 

London, augusztus 1. Az alsóházban Dalion 
államtitkár ezeket mondotta: 

— Nem lehet évről-évre leszerelésről be-
szélni, mialatt az államok ceyik csoportja le 
van fegyverezve s a másik egyebet nem csinál, 
csak szónokol. 

A lordkanceilár ezután mindkét Ház előtt 
felolvasta a trónbeszédet, amely a parlamen-
tet október 28-ig elnapolja. A beszéd megálla-

pítja, hogy a párisi és hágai egyezmények sok" 
nehéz kérdést oldottak meg, amelyek megaka-
dályozták Európa konszolidációját A trón-
beszéd hangoztatja, hogy a munkanélküliek 
magas száma és a gazdasági depresszió sú-
lyos aggodalommal tölti el az uralkodót. Meg-
említi, hogy a munkanélküliség enyhítésére 
több mint 100 millió fontra rugó közmunka-
tervet dolgoztak ki. 

Jlsz augusszíus elseje 
nyugoáían leli el Európában 

Budapesten pénteken este 300 embert állítottak elö 
a főkapitányságon 


