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Férti sportingek, női sportbluzok
exponenseit,
a:
met dobja oda

iparosságot
áldozatul.

is a

kereskedd-

Ez nem az élet pollflk&|e, ez az
öngyilkosság poUtlká|o. amely
nem a szebb |óvöbe, hanem a
temetőbe vezet mindannyiunkat.
Tiltakozunk és nem türiük, hogy majd az
öngyilkos védő irodák jótékony hölgyeitől reméljünk egy pohár tejet... Ez a mai tün-

nagy választékban
olcsó árakon

tetés félelmet kettő, mert az iparosság és a
kercskedötársadaiom a nélkülözés harsonájával. a szenvedés dobpergése mellett indult el
az egység utja^ a nagy célok ffelé... Ahol
igy tudnak egymásmellé állni és egymásért
küzdeni, ott nem maradhat el a agőzelem.
Dr. Dettre János beszéde után percekig zúgott
a taps. Maid dr. Gyuris István titkár felolvasta a
következő határozati javaslatot, amelyet a nagy.
gyűlés elfogadott

A határozati Javaslat
•A szegedi iparosok és kereskedők nagy.
gyűlése egyhangú határozattal e legélesebben
tiltakozik az ellen a rendszer «Uen, amely
egyrészről az elviselhetetlenséglg fokozza 'az
iparosság ¿s a kereskedők terheit másrészről semmit sem tesz a válságba Jutott magyar kézműipar és kereskedelem katasztrófális
helyzetének enyhítésére
A szegedi kézmüiparfjsság ts kerstkedőos*.
tály a végromlás előtt még egyszer azok lelki,
ismeretéhez fordul, akiket az intézkedés
és felelőssége terhet; segítsenkésedelem
néU
kai a terhek könnyítésével és
mankalkau
mak teremtésével a magyar Iparosságon és
kereskedelmen. Ez a józan gondolkodású, p o t
ári társadalmi osztály kivette mindig derekasan részét a nemzet újjáépítésének és fenntartásának terheiből s amikor ebben a nagy
munkában megrokkanva segítséget kér, a végső
elkeseredés sürgető követelésére választotta a
számára szokatlan fegyvert: e mai tüntetést
A bezárt műhelyek és üzletek az iparosság
és a kereskedők élni. és dolgozniakarását hirdetik és hivják fel a felelősek figyelmét a segítés halaszthatatlan sürgősségére.
Elhatározza a nagygyűlés, hogy ezen határozat a város hatósága utján s in. kir. miniszterelnök, az IPOSz utján pedig a m. kir.
kereskedelemügyi miniszter úrhoz felterjesztendő.«
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Schódly Gyula
arról beszélt, hogy ma. itt a büntető igazságszolgáltatásnak ketlene tarvéngt ütnie a rendszer
bűnei felett. A magyar ipar és kereskedelem koldusa lett ennek a rendszernek Arra kéri a nagygyűlést mondja ki: ez a mai rendszer « * ipa*
rmok pontjait megvalósítani nem fogja, mert nem
tudja, mondja ki a nagygyűlés, hogy az iparos.
Sdg egy tiszta, becsületes rendszernek kínálja fel
tiszteletét e8 támogatását.

_hogy nem
_ j ó l választotta meg a vezetőit
akik kivégezik az iparosságot. Végül arról beszélt
hogy a mai demonstráció sztrájktörői °z elöljáróság tagjaiból kerültek kt
— be velökl — kiáltozták az Iparosok

volt már egy tt pont 1848-ban
ét azoknak a pontoknak még
ma sem lett foganatjuk.
Pedig azokat a pontokat nem olyan emberek
vitték, mint a mai iparosvezérek Elég volt az
iparosságnak az elcsépelt nevekből, az ^csépelt
nagyságokból, jöjjenek helyettük a fiatalok,
e
tetterősek.

Lakó Antal:
—
A dolgozó nép egyet akar: éfoi, dolgozni
Követelni kelt a kartelek megszüntetését a bankok.

Vörös József
felszólalásánál nagy összecsapás támadt a nagy.
gyűlés résztvevői és az elnök között Vörös József
beszédideje lejárt, de nem kért engedélyt a folytatásra, hanem a 1-csengetés után tovább beszélt
Ezt az eljárást Körmendy Mátyás tiszteletlenségnek
mondotta, mire az egész nagygyűlés felzudult és
megadta X őr ősnek a s :öt. Vörös József a poHtizátás szükségességét hangoztatta, mert a politikiimból fakad az élet — mondotta — A határozati javaslat sikerében nem bizik. Gyökeres rena.
szerváltozásra van szükség és ha a hatalmon lévők ezt nem tudják keresztülvinni, hagyják el
helyűket N em szabad, hogy ennek a renOszeraek
írmagja is megmaradjon.

Bohata Bálint
arról beszélt hogy a dolgok mai állásának az
iparosvezérek az ok ii. Az ifProsgyulésekne k mindig
az volt a vége, hogy az ellenzéki felszólalások
után hódoló sürgönyt menesztettek •
kormány,
nak és szállították a bizalmat. Nem lehet ezek
után csodálkozni azon. hogy ez l«tt a dolog vége.
Ezek az iparosvezérek n e m őszintén képviselik
az iparosságot, az iparosság csak arra jó nekik,
hogy általa feltolják magukat. Ezután az ÍPOSz
működését bírálta, mire az elnök közbeszólt, hogy
ez a kérdés n«m tartozik a nagygyűlés elé.
_
De ide tartoziki Halljuk'. — kiáltozta b

gyűlés közönsége.
— Az a baja az iparosságnak — folytatta Bohata

— De van| — válaszolta Lakó- A 2 pengős
napszámot az 5 holdas gazdák mtiájt, as IJO-as
napszámot a nagybirtokosok!
'
• J.
.
Lakó Antal beszédét azzal fejezte be, hogy
követelni kell az általános, titkos
választójogot.

Cserép Sándor
felszólalásában azt hangoztatta, hogyha ennek a
megmozdulásnak és az aaguaztus JO-iki orszánas
nagygyűlésnek nem lesz eredménye, akkor
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az Iparosság arra kényszerül,
hogy visszaadta az Iparjogot és
ennek következtében az egész
ország Iparossága kontárrá válik.
*
i "
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Hitler Géza
felszólalása botrányba falt. Azzaf kezdte besző,
d é t hogy sokat Járt külföldön, hallgatott gyűlő,
seket de sehol sem tapasztalta, hogy a gyűlés
közönsége igy ordított volna.
Hiller szavaira óriási botrány tört ki s tarén»,
ben, ugy, hogy Hiller kénytelen vott elhagyni
a
pódiumot
Ezután Körmendy Mátyás a felszólalások sorát
lezárta és néhány szóval válaszolt Bohata Bálint
és Papp Zoltán beszédére. Kijelentette, hogg nem
kormánypárti és nem szocialista, egyszerűen: ipa.
rospárti. Ha az Iparosság a vezetőséggel nincs
megelégedve, távolítsa el helyéről, de amtg a
vezetőség az első sorban .tan» addig támogatni
kell
A gyűlés ezzd véget b frt. A közönség Idtódnlt
a teremből és a székház előtt kissbb csoportokba
verődve tárgyalta az eseményeket, majd csendben
szétoszlott
A gyűlés után érkezett meg a demonstrációt
kezdeményező uinestí iparoskör távirata Szeged
iparosságához.

Októberben felezik be
az aszfaltiavltásl munkálatokat

Katona András
szerint az iparosságot a nyomorúság garmadája
terelte össze, hogy igy együttes« megálljt
kt.
áltson a kormányzatnak.
Ez ax első lépés és
nem lehet tudni, hogy ml következik ezután. Szóvátette, hogy az üzletigazgatóságnál Bánhidy fő.
mérnök megbízhatatlannak jelentette ki egy oályázat alkalmával az iparosságot.

rácia letörését Szégyenteljes dolog, hogy az Ipa.
rosság 40—50 százaléka azért nem volt képes
megjelenni a nagygyűlésen, mert e«m volt mibe felöltöznie Ezek a szerencsétlen iparosok, akik az
inségkonyhák árnyékában élnek, a rendszer áldo.
zataL Ezután a földmunkások
120 és 2 pengős
napszámairól beszéli.
"
— Nincs 2 pepgős napszám1 — *!áKotta közbe

Papp Zoltán
elmondotta, hogy nemrég acrefrzeinla volt az
Ipartestület márványtermében és « * » megjelent
a polgármester k , aki örömének adott kifejezést
a résztvevők fegyelmezettsége felett és azt mondta,
hogy ilyen körülmények kőzött nem keü félni
semmiféle zavaros megmozdulástól! A polgármesternek ez a kijelentése távol áll attól, hogy kenyeret és munkát adjanak Ha kenyér
nsrn
kell fegyverkezni, mert nincs ld ellen fegyverkezni. Bizalmatlan azokkat szemben, akik az iparosság 11 pontját felterjesztik, mert az iparosvezérek legtöbbje ivek óta nem *stt
SeatUés
aljakat, működésüket wk
« botrányba
fúlt
kongresszusok ielzik. Figyelmezteti a gyűlést arra,
hogy

Pollák Testvéreknél
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mérnöki hivatalból szerdán délelőtt két súlyos ládát küldtek fel Budapestre a vegyvizsgáló állomáshoz. A ládák a most készülő aszfaltburkolatokból vett mintákat tartalmaztak.
A mérnöki hivatal a kereskedelmi miniszter
rendelete alapján azért küldte fel az aszfaltmintákal a vegyvizsgáló állomásnak, hogy állapítsa meg, vájjon megfelelnek-e mindazok,
nak a követelményeknek, amelyeket a város
a vállalati szerződésben kikötött A vegyvizsgáló állomásnak nem kevesebb, mint huszonhárom kérdésre kell választ adnia.
Az aszfaltozási munkálatok egyébként serényen haladnak. A legszégyenteljesebb álla-'
pótban levő Feketesas-uccát teljesen ujraburkolták, csupán az autóbuszállomás előtti rész
burkolatlan még. Ezt azonban — mint ismeretes — keramittal kövezik ki és erre a
munkára is sor kerül néhány napon belúL
Az aszfaltozási munkálatok lá'szólag rend-

JE
Ntíl divatáruüzletemet

Kdrd&ss

I

szertelenül folynak. A laikus közönség nem
tudja például megérteni, hogy amikor a Feketesas-uccát
burkolták, miért
javitották
ki a keresztuccák burkolatát is. Ennek elsősorban az az oka, hogy a Feketesas-uccát
nagy forgalma miatt öt centiméter vastagságú
aszfalttal borították be, a keresztuccákat pedig más minőségű és vékonyabb aszfaltréteggel javítják.
Két nappal ezeUtt hozzáfogtak a Kálvária-ucca javításához is, még pedig azért hogy
a gazdaközönség még a nyári szezon alatt kifogástalan útvonalon hozhassa be termékeit a
városba. Serénjen folynak a Szentháromság,
ucca javítási munkálatai is. A Szentháromr
ság-ucca aszfaltjának a rendbehozásával azért
sietnek, hogy a közelgő havibucsu napjára
1
kész legyen.
A mérnöki hivatal információja szerint ai
össres javítási munkálatokkal körülbelül októberig készül el a Hirsch-cég.

m

ricsilés.
e hó 25-én Kelemen ucca 11 sz. alól

u. 3 s¿r.

aid

(Salamander cipőüzlettel szembe) helyezem át. — Dusán felszerelt áruraktáramat
a t vevőközönség szíves figyelmébe ajánlom.
Teljes tisztelettel
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