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Uj gazdasági pártot szerveznek 
a szegedi iparosok 

Az előkészítő bizottság felhívása 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-

magyarország többször hirt adott már arról, 
hogy a szegedi iparosság körében élénk meg-
mozdulás észlelhető, aminek uj párt szervezése 
a célja. Az uj párt szervezői egyrészt több moz-
gékonyságot, több elevenséget és hatásosabb 
crnekkepviseletet akarnak látni az ipartestület 
működésében, másrészt elvi és gazdiasági térre 
akarják vinni a szegedi iparosság személyi 
harcait Mint a felhívás is mondja, nem sze-
mélyek ellen és nem személyek érvényesülésé-
ért alakítanak pártolt, hanem azért, hogy ne 
szo-mélyi érdekek vezessék tovább a szegeSti ipa-
rosság közéleti harcait s küzdhessenek mindan-
nak megvalósításáért, amit program ja ikba fog-
lallak. 

Egyre töblKsn és többen csatlakoznak az uj 
i rt szervezőihez ugy, hogy most, amikor még 
ki sem lépőit az uj pártszervezet a nyilvános-
ság elé, máris a szegedi iparosok köziül száznál 
többen kértek részt a pártszervezés munkájá-
ból. A pártszervezők egyébként a következő 
felhívást bocsátották ki a szegedi iparosság-
hoz: 

A SZEGEDI IPAROSOKHOZ! 
A szegedi kézmüiparosság nem néziheti to-

.ább tétlenül mostoha sorsának beteljesedését. 
A szegedi iparosságnak, ha nem akar elpusz-
tulnia, a közélet, elsősorban az iparosközélet 
terén fel kell vállalnia és el kell végeznie azt a 
feladatot, amit kenyerének és munkájának vé-
delme, az élethez való ragaszkodás ösztöne ró 
rá. 

Uj pártba 

akarjuk összeterelni a szegedi iparosságot 

Uj pártot 

akarunk szervezni, nem a magunk, hanem a 
szegedi iparosság számára, mert hosszú évek 
níta azt kell látnunk, hogy a szegedi iparosság-
nak minden megmozdulása, az iparosság mun-
kájáért és kenueréért folytatott minden küzde-
lem személyi harcba fullad bele s személyes 
kérdéssé jelentéktelenül. 

Ml nem személyek ellen és nem sze-
mélyek érvényesüléséért szervezünk 

pártot 

hanem azért, hogy végre 

necsak egyes iparosok érdekeinek, ha-
nem az egész iparosság érdekeinek is 

legyen pártja. 

lenven szervezete s éppen ezért, akár ütközik 
személyi tekintetbe akár nem, minden olyan 
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f andolartot, minden olyan törekvést a magun-
évá teszünk, amiből az őssziparosságnak hasz-

na. előnye, kőnnyebbülése származhatik. Nem 
tagadjuk meg azokat, akik érdemeket szereztek 
az iparosság szolgálatában, de személyi szem-
pontra nem leszünk tekintettel, amikor a sze-
gedi kézmüiparosság érdekének kell engedel-
meskednünk. 

Uj életet és uj szellemet akarunk be-
vinni a szegedi ipartestület működé-

sébe, 

azt akarjuk, hogy az ipartestület necsak Iroda 
legyen, hanem tekintélyes és bátor érdekképvi-
seleti szerv, amelytől joggal remélhet majd vé-
delmet és támogatást minden védelemre és tá-
mogatásra szorultt iparostársunk. Függetleni-
teni akarjuk az ipartestületet minden politikai 
és társadalmi szervezet befolyásától, az ipar-
testület legyen az iparosságé politikai meggyő-
ződésre és felekezetre való tekintet nélkül. 

Harcolni akarunk a közszolgáltatások 
kibírhatatlan terhel ellen 

nesm jelszavas, hanem erőteljes támogatásban 
fogunk részesíteni minden olyan mozgalmat 
amelyik az iparosságra sulyosodó közterhek le-
bontására vállalkozik, 

harcolni fogunk a közüzemek s a köz-
intézmények javítóműhelyei azonna-
li megszüntetéseért. Követelni fogjuk 
a közmunkák megindítását s a köz-
szállitások igazságos elosztását. Kö-
veteljük a Társadalombiztosító Inté-
zet gyökeres reformját, az önkor-

mányzat helyreállítását 

ha a közalkalmazottakat eltartják az adózók, 
akkor a Társadalombiztosító Intézet terhe! is 
a közadókból fedeztessenek. 

Meg fogjuk találni a kontárok elleni védeke-
zés hatályos módszerét s azt akarjuk, hogv a 
becsületes ipari munka árvédelemben része-
süljön. Ha az államhatalom, amikor szűkség 
voít rá, az árak maximálásával megvédte a fo-
gyasztókat, akkor most az árak minimálárával 
védje meg az ipari termelést is. A gazdavéde-
lem mirttájára követelünk védil aet az iparos-
ságnak is, követelünk árutartozásainkhoz s a 
köztartozásainkhoz moratóriumit s a végrehaj-
tási mentesség kiterjesztésén 

A szabad termelés és szabad forgalom min-
den feltételéinek megteremtéséért harcolni fo-
gunk. Szabad forgalmat akarutnk bent és szabad 
forgalmat kifelé. 

Országos politikával nem akarunk foglalkoz 
ni, de támogatni fogunk minden olyan gazda-
ságpolitikai törekvést, amelyiktől joggal vár-
hatjuk 

a fogyasztók vásárlóképességének meg-
erősödését a forgalom szabaddá tételét, 

a közterhek csökkentését 

s a mainál különb élet s a mainál különb ter-
melési viszonyok megteremtését. Az iparosság 
számára magához méltó képviseletet követe-
lünk az iparosság számára törvényhozásban és 
községi képviseletben egyaránt. 

Nem részletezhetjük programunkat. Azt a kór-
juk, hogy az iparosság minden erőkifejtése az 
iparosság érdekeit szolgálja, az inarosság köz-
életi küzdelmét meg akarjuk tisztítani a szeimé-
lvi ellentétek akadályaitól s ezért akar juk meg-
szervezni az iparosságnak az iparosság pártját. 
Egynást segítve, egymást támogatva, egymás 
kezét fogva akarjuk megtenni azt az utat, ame-
lyik a kézmüiparosság jólétéhez vezet el. S ezen 
az utotn azokat fogjuk- mindig követni, akik 
minden szélsőségtől mentesen tiszta közéleti er-
kölcsöket szabad életfeltételeket megteremtő 
közszellemet, a munkának jogát, szabadságát 
és biztonságát, 

kevesebb terhet, kevesebb akadályt 
de több jogot, több munkát és több 

kenyeret fognak követelni. 

Szeretettel és bizalommal kérjük Szeged 
minden egyes kézmüipárosát: tartson velünk, 
csatlakozásával erősítse mozgalmunkat s lépien 
be az Iparosok Gazdasági Pártjába! 

F A R S A N G 
Az „AUKE" farsangi estje 

Az Alföldi Utazók és Kereskedők szombaton 
este jól sikerült liangulatos farsangi estét ren-
deztek az egyesület Kálvin-téri klubhelyiségé-
ben. A táncot szines és nívós műsor vezette be. 
Nagy sikert aratott Deutsch Rózsika, az ötesz-
tendős táncprimadonma, Franki Lili igen fino-
man táncolt két táncot, Róbert Gvörgy áriákat 
énekelt hangos sikerrel. Bellák Miklós kuplé-
kat adott elő, majd Horváth Böskével együtt 
láncduettet adott elő megérdemelt sikerrel." A 
k ő i inség jól szórakozott a Hacsek—S:ijó jele-
ne/len, melyet Bellák és Fábry adott elő. Zon-

forán Goiten Ernő kisért, egyik kiválóan si-
erült angol keringőjét ezen áz estén mutatták 

be. 
A műsor után az ízlésesen díszített teremben 

tánc következett A nagyszámú közönség/i késő 
éjszakai órákig maradt együtt és igazi farsangi 
hangulatban szórakozott. 

A Móravárosi Torna Egylet február 18-án, 
szombaton este fél 9 órai kezdettel az egyesület 
helyiségében, Széli- és Remény-ucca' sarok 
(Sánta-féle vendéglő) farsangi bálát rendez. 

A „Tisza" Evezős Egylet jelmezes álarcos 
bálja február 18-án lesz a Kassban. A teljesen 
zártkörű bálon nemcsak Szeged, de a vidék kö-
zönsége is rész» vesz. 

A Szegedi Polgári Lövészegylet „Amazon" 
sportosztálya február 14-én az ipartestület 
márványtermében este 9 órai kezdettel zártkörű 
műsoros táncestélyt rendez. 

Teleion 89-2-31. Alapítva 1889. 

Lakásberendező Ipar. 
Művészi tervek kivitelezése. 

Budapest, Semmelweis u. 7. sz. 
Kényelmes hoverők és ülőbútorok. 
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Délmagyarország jegyiroda 
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Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a hőn szeretett, felejthetetlen férj, apa, 
nagyapa, após 

id. Arnold József 
kereskedő 

rövid szenvedés után életének 68. évében 
hirtelen elhunyt Temetése hétfőn délután 
lesz a Petőfi S. sugárul 83. sz gyászházból. 

A gyászoló csalód. 


