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Az ftkflvák többszörösen íulhaladják a Baia-mövek 
passzíváit 

'B u d a p e s t l t u d ó s í t ó n k » « l e f o n je len-
t é s i ) Prágából Jelentik: A Bata-művek ílze/*si 
nehézségeiről terjesztett híreket beavatott körök 
ban nevetségesnek mondják. A Bata-müv^k folyó-
számlakóvetelése a különböző cseh bankoknál 75 
millió korona, amihez hozzá kell számi'«ni a slinj 
gyártelepet és Batánek több mint ázás prágai 
bérházát, ugy, hogy ax aktívák többszörösen túl-
haladják az egyetlen számbaióhetó tartozást: az 
alkalmaaottak betéteit 

A katasztrófa részleteiről legújabban art Jelen-
tik, hogy a start időpontjában 

olyan sOrtt kOd uralkodott, hogy 
a pilóta nem b akart elindulni. 

Másfélórás várakozás után Bata kiadta a paran-

csot az indulásra, mert — mint mondotta — tiz 
órára Zürichben kellett lennie. A szakértők véle-
ménv« szerint a gép nem 700 méter magasságból 
zuhant le, hanem csak 20—80 méterrőt Valószintt-
leg valami hiba keletkezett a motorben áe a pilóta 
kényszerleszállást akart vüígezni -

Bélának az va" a tragédiája, he*f pOófa 
melieti ült, mei* a gép há/só része, az ufesfO/kévc/. 
sértetlen maradt Olyan hirek is vannak forgalom-
ben. bogy á katasztrófát lamisuaWfa merénylet 
kiásta elő. - % ^ t 

Udrzal cseh miniszterelnök ZÜnbe utazott, hogy 
a gyászoló családnak részvétét kifejezz* A mi-
niszterelnök fia a Bata-müvekben dolgoiott, mint 
ahogy az utóbbi Időben divattá vált, hogy minden 
nevesebb politikus Batához küldte fiát Unulnt 
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Szeged Iparossága Is 
sztrájkkal tüntet 20-án i 

az elviselhetetlen közterhek ellen 
(A Dél magyaromig munkatársától.) A szegedi 

Ipartestület elöljárósága kedden délután rendH-
vM elólfárósági álést tartott amelynek egyetlen 
tárgya, a fulius 10-iki iparos is kereskedő de-
monstráció megbeszélése volt. Körmendi] Mátyás 
elnök megnyitó beszédében ismertette az elnökség 
véleményét és annak az aggodalmának adott ki-
fejezést, hogy a demonstráció a tervbe vett napon 
kétséges eredményt hozhat, mert ezen a napon 
éppen hetipiac van Szegeden. A demonstráció ügye 
tehát megfontolandó. Az elnökség Javaslata mégis 
az, hogy az iparosság tartson ki a demonstráció 
mellett és Jullus 20-án zárják be az üzleteiket ás 
műhelyeiket 

Cserép Sándor, a rendkívüli ülés egyik össss-
hlvója arról beszéK, hogy a demonstráció érde-
kében az ipartestületnek keh hivatalosan kezébe 
venni a dolgot bogy az agg az iparosság ügye 
legyen. Szegeden az történik, hogy a demonstráció 
ellen agitálnak és eszel lehetetlenné akarják tenni 
a vásárhelyi határozat sikerét. A rossz gazdasági 
helyzetet a kereskedőknek Is érezniők keli és a 
demonstráció érdekében nem volna szabad kicsi-
nyeskedniök, Az Iparotok és kereskedők sorsa 
közös. Közöseknek kelf lenni tehát a céloknak is. 

Minden törvényes eszközt meg 
kell ragadni, hogy ezen a súlyos 
anyagi helyzeten változtatni le-

hessen. 
Azt Javasolja, bogy az elöljáróság öttagú bizott. 
ságot küldjön ki, amely a kereskedőkkel sürgő-
sen letárgyalná az ügyet 

Körmendy elnök kijelentette, hogy az elnökséget 
vád nem érheti, mert mindent megtett és azon 
van, hogy ez a demonstráció Szeged iparosságához 
méltó legyen. Az elnökség azt is elhatározta, hogy 
a demonstrációs napon tiltakozó iparos nagygyű-
lést rendez. Reméli, hogy a kereskedők is hasonló 
álláspontot foglalnak eL 

Góllty Lajos a hetipiacosok érdekébea kifogá-
solj « július SO-lkt terminust, mert a hetipiaco-
kon van még némi kereseti lehetőség Kéri, hogy 
a demonstrációt más napra tegyék á t - r 

Berg János arról beszélt hogy amikor az ipa-
rosság nagy ügyéről van szó, akkor a dacosok-
nak nem szabad kicsinyes áavadak miatt az egy-
séget megbontani 

Schódl Gyula örül, hogy ez a juhns 20-flta éppen 
hetipiacra esik, mert a hetlpiaeos napon az üres 
piacok élénkebben fotffk demonstrálta, az ipa. 
rosok bafalt. 

PartsUcs Mihály felszólalásában azt a kívánságát 
fejzete ki, hogy 

a munkásságot Is vonják Ide 
a demonstrációba, 

legalább olyan tormában, hogy a nagygyűlésen a 
munkásság képviselje « mon<tjon bestédet. 

Elek István után Horváti, György azt Javasolta, 
hogy • nagygyűlésre. . . 

hívják meg Szeged mind a há-
rom országgyűlési k é pv i s e l ő j é t 

fíeim Antal kifogásolja az egésznapos demonstrá-
ciót. Sppen elegendő Volna egy félnap is 

A vita bezárása után Körmendy elnök a munkás-
ság meghívására tett indítványra vonatkozólag meg-

• jegyezte, hogy hagyja ki az iparosság a-munkás-
ságot, nehogy Szegeden is megismétlódfék « deo. \ 
receni eset. A képviselőket sem kell meghívni 
— mondotta —, nehogy politikum legyen a dolog, 
ban. Ezután az inditványozók indítványaikat viszi 
szavonták és az elöljáróság! ülés kimondotta» hogy 

a Jullus 20-lkI d emons t r á c i ó s 
munkaszünetet megtartja 

és a siker érdekében mindent elkövet. ^ 
Az ülés berekesetése után Takács Bála körzeti 

elnök köszönetet mondott az elöljáróságnak 'a 
demonstráció elhatározásáért 

A szegedi kereskedők csatlakoznak 
az Iparosok demonstrációjához 

Jullus 20-án zárva marad minden szegedi üzlet 

A Kereskedők Szövetsége 8 ponttal hóvlteíle ki a vásárhelyi Iparosok 12 pon!|át 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége kedden este 
nagy tanácsi ülést {ártott a Lloydban Varga Mi-
hály elnökletével. Az ülésen megjelentek az ipar-
testület kiküldöttei is, Körmendy Mátyással az 
élükön, hogy a julins 20-iki demonstráció ügyét 
megbeszéljék a kereskedőkkel. Var*s Mihály elő-
adta. hogv a szeged—bajai közút burkolására el-
rendelték a pályázat »írását. Ez olyan lépé», amely 
örómmel töltheti el a kereskedőket 

Dr. I.andesberg Jenő ismertette a vásárhelyi 
»páros körzeti gyűlés határozata/ a Julius 20-iki 
demonstráció ügyében. A nagygyűlés csatlakozásra 
hivta fel a szegcdi kereskedőket is. 

Ezután Körmendy Mátyás szólalt fel és beje-
lentette, hogy az ipartestület elöljárósága a dél-
utáni rendkívüli ülésen csatlakozott a demonstrá-
cióhoz. 

— >ieg keh mutatni — mondotta —, hogy élni 
avarunk ebben az országban. 

Fel fceti emelnie a ttfrakoző szavai minden-
kinek, aki érzi a mar helyzet nehézségét 

Arra kéri a kereskedőket, hogy álljanak az Iparos-
ság mellé ebben az egy harcban, húzzák le ők 
is redőnyeiket, hogy gondolkozóba essenek azok, 
akik az ország sorsát intézik. 

Me^ keli mulatnunk, hogv tovább nem für-
jük azokat az óriási Terheket, ¿melyeke? 
a kereskedők es Iparosok nyaka ba r^tc/.. 

Kössön az iparos-ag és a kere^edöoszláiy v*r-
szerzödést. Ez a két társadalmi osztály izzadja 
ki a súlyos terheket, joggal kér tehát jogokat, 
egyenlő elbánást azzal a társadalmi réteggel, amely 
jelenleg uralmon van. Nincs más mód hátra, m'nt 
a demontsrádó drasztikus eszközéhez folyamodni. 

Takács Béla a körzeti szövetség nevében szó-
lalt fel. Meg kell tanulni a munkásoktól a szervez-
kedés, a munkabeszüntetés eszközeit, mert a gya-

korlat megmutatta, hogy ezekben sz esskflsökbss 
erő van, amely eredményi« vezet, Támogatásra 
kérte a kereskedőket 

Boda Bertalan szerint a vásárhelyi 12 pont eem 
öleli fel a kereskedők kívánalmait la, Éppen ezért 
reparálni kellene a kérdést ugy, hogy a kereske-
dőli kívánságai is bétekerftljeoek ezekbe a pon-
tokba. 

Sebódiy Gyula a teljesen elszegényedett kázmü-
Iparosok nevében szólalt fel és csatlakozásra szó-
lította fel a kereskedőket Paul Adolf azt hang-
súlyozta, hogy a demonstrációnak egyöntetűnek 
kell lennie, nehogy megtörténjék az, hogy •*>•-
aek knfylMát üzleteiket Frtedmsnn Géza garan-
ciát kér arra vonatkozólag, hogy senki sem fog 
kinyitni Wtntemltz Lipót szer;nt ennek s meg-
mozdulásnak igeu nagy eredménye lehet Kateu»zJ 
István ts a demonstráció mellett szólalt fel Pé-
terffy Ferenc, Flsetier Gyula szintén csatlakozást 
jelentett be. Dr. Kerféss Béla felvilágosította a 
füszerkereskedőket, hogy ők tt zárva tarthatnak, 
mert csak a mészárolok, pékek á* hentesek esnek 
tiltó rendelkezés alá. A 12 ponthoz a demonstrá-
ciós napon megtartandó nagygyűlésen hozzácsatol-
ják majd a kereskedők kívánságait ia. Ezek a 
kívánságok a következők: 

L Magángazdaságok talpnaállitáss 
2. Az adóhátralékokra kamatmentes részlet 

tési kedvezmény, uj adókivetéseknél a ka-
tasztrófái is gazdasági helyzet kóvetkezméoyel-

, nek figyelembevétele. 
a A megbénult hitelélet megindítása. 

y 4 A devizaellátás decentralizálása. 
X. Külkereskedelmi szerződések megkótésáJek 

sürgetése, 
6. & vidéki kereskedelem részére a behozatali 

. engedélyek biztosítása. 
7. A szövetkezetek működésén« korlátozása. 

. 8. Az OTI terhek csökkentése. 

Varga Mihály elnök ezután a vitát bezárta és 
konstatálta, bogy a demonstráció egybanga helyes-
léssel találkozott Ennek alapján határozatilag kU 
mondotta, hogy 

a szegedi kereskedők 
tartják S S » » — * 

' Dr. Kertész Béla ezután bejelentette, hogy a 
polgármester a pásztor József-féle indítvány alap-
Ján hozott közgyűlési határozat értelmében rövi-
desen összehívja azt a vegyes bizottságot amely 

r m város» tisztviselők kedveméuyes ara. 
beszeraéeéie 
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készít majd javaslatot. A polgármesetr • Keres-
kedők Szövetségét is felhívta, hogy hat delegátust 
küldjön Id ebbe a bizottságba. 

Az elnökség azt javasolja, bogy csak három dele-

Sátust válasszon meg a szövetség, a másik három 
elegátust pedig a meglévő kereskedőcsoportok 

jelöljék ki msguk közül Korda Jenő felszólalásá-
ban azt hangsúlyozta, hogy es a hat delegátus 
az ankét előtt állapodjon meg egy közöa platt, 
formban, nehogy a delegátusok az ülésen ellentétbe 
kerüljenek egymással. Körmendy Mátyás arról be-
szélt, hogy vigyázni keli arra, nehogy egyes cége-
ket favorizáljanak. Lévag Henrik felszólalása után 
a nagytanács nem választotta meg a delegátusokat 
hanem elhatározta, bogy a szakosztályok elnök-
ségét bízza meg a delegátusok kijelölésével. 

Uj kereskedelmi tárgyalás Indult 
Magyarország ésRnsztriaklzBtt 

Bécs, julius 12. A kereskedelmi szerződési 
tárgyalások ujrafélvétele céljából tegnap Nickl 
meghatalmazott miniszter vezetése alatt ma-
gyar delegáció érkezett ide. Osztrák részről, 
a lapok jelentése szerint, továbbra is azon 
igyekeznek, hogy a Magyarországgal folyta-
tott tárgyalásokat a lojalitás és a másik fél 
érdekeinek megértése vezérelje. Ennek elő-
feltétele azonban, hogy a. másik fél is tekin-
tettel legyen az osztrák kívánalmakra. Auszt-
ria deviza-politikai helyzete ,ugyanis olyan, 
hogy feltétlenül szükségessé teszi a kereske-
delmi mérleg javítását. 

Vlllaníjcslllárokat 
m é l y e n l e s z é l l l l o i t » 

g y á r i 6 r b a n v á s á r o l h a t ' 

Rosnernél, 
Tisza Laios körút 39. Telelőn 14-68. 


