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Elöljárósági tagok:

A kisgyUlés
elfogadta az inségmunkaprogramot
és a borközraktár kibővítését kéri
Nyugíalanság a szegedi íanyákon a seríésvész íerjedése miatt
(A Délmagifarország munkatársától.) Kánikulai | pontjai közül a borközraktár felépítésének ügye. A
hangulatban, alig tiz bizottsági tag jelenlétében
kisgyűlés javasolja a közgyűlésnek, hogy a kért
nyitotta meg a,kisgyűlés juniusról juliusra halaszhozzájárulást adja meg, de kérje a közraktár betott ülését hétfőn délután dr. Tótli Béla helyettes
fogadóképességének felemelését.
polgármester. Napirend előtt vitéz dr. Shvoy KálA Szegeden létesítendő filmgyár ügye nagy érmán országgyűlési képviselő szólalt fel és kifejdeklődést keltett, a kisgyűlés pártoló javaslattal
tette. hogy a szegedkörnyéki tanyákon nagyfoka a
terjeszti a szerdai közgyűlés elé az ajánlatot.
nyugtalanság a sertésvész terjedésé miatt.
Hozzájárult a kisgyűlés vitéz dr. Shvoy Kálmán,
dr. Pap Róbert és Körmendig Mátyás felszólalása
— Az állatorvosok nem győzik az oltás munután az inségmunkaprogramhoz azzal, hogy az
káját — mondotta —, viszont a sertéstartó gazi/taros vonatkozása munkálatokat a rászoruló, szedák nem kaphatnak engedélyt az oltásra. Látva
gény iparosokkal végeztetik el.
ezt a lehetetlen helyzetet, ma délelőtt táviratilag
A kisgyűlés tárgysorozatán 39 pont szerepelt.
kértem
Marschail földmivelésügyi államtitkárt,
Vállalatba adta a kisgyűlés a városi intézmények
hogy ingyen oltószérumot bocsásson a gazdák
élelmiszerszállítását és a városi értékjegyek nyorendelkezésére és utasítsa az állatorvosi hivatalt^
mását.
hogy indokolt eretekben recept ellenében a gazdák
Elhatározta a kisgyűlés, hogy 18.000 pengő kerészére is utaljon ki szérumot. Kérte még, hogy
retén belül tataroztatja az alsóvárosi és Szilléria város hasonló feliratot intézzen sürgősen a földsugáruti iskolákat. Az utóbbi iskolánál nem adták
mivelésügyi minisztériumba.
vállalatba a munkákat, mert a pályázó iparosok
A polgármesterhelyettes köszönetet mondott
egyrésze szabálytalan ajánlatot adott be. Most felShvoy képviselőnek eljárásáért és bejelentette,
hívják az iparosokat, hogy a hiányokat pótolják,
hogy a város is sürgős felirattal fordul a miszerdán
a közgyűlés előtt dönt a kisgyűlés a
nisztériumhoz.
munka vállalatbaadásáról.
Ezután a kisgyűlés megkezdte a napirend tárMég több személyi ügyeket, nyugdijkérelmeket
gyalását. Először a szerdai közgyűlést készítették
és szabadságolást intézett cl a kisgyűlés, amelyelő. Nagyobb érdeklődést keltett a tárgysorozat
nek ülése 7 óra előtt ért végeL

Nagy érdeklődés mellett
tartották meg az ipartestületi
választásokat

Asztalosipari szakosztályhói: Dobai Péter, D6kány Pál, Parcsetich Mihály, Szöllősi Sándor, Tokaji János.
Ácsipari szakosztályhói: Erdélyi István.
Bognáripari szakosztályból: Székely Sándor.
Borbélyipari szakosztályból: Ifj. Gottschall János, Heim Antal, Hiller .Tános, Lenhardt Józsck
Hunibach Jakab, Szántai Kiss János.
Bőripari szakosztályból: Nyári János.
Cipészipari szakosztályból: Cselik János, Budavári Miklós. Huszár János, Scherk Sándor, Sző
gi Zoltán, Pap Béla.
Építőipari szakosztályból: Farkas Tmre, Kiss
István, Kovács István, Szolcsányi István.
Faipari szakosztályból: Győry Gyula, Szatmári
Ferenc.
Fémipari szakosztályból: Nedelkov Sándor, Zaviza Laios, Csurgó László, Murka István, Gasparics Péter.
Festőipari szakosztályból: Bori
István, Vér
András.
Husipari szakosztályból. Dobóczkv Ferenc, Kiss
Lajos, Natív Dezső, ördögh János.
Kocsisryártóipari szakosztályból: II- Kovács
Ferenc, Magvari Imre.
Molnári na ri szakosztályból: Schmídt József
Női riiházatiipaxi
szakosztályból:
BahinyecS
András. Bite Laios, Csikós Elek, özv. Majorosi
Rezsőné, Szögi Zoltánné.
rtrásipari szakosztályból: Reioli Sándor.
Papucsipari szakosztályból: Kriska Péter.
Ruházatiipari szakosztályból: Bittora
Antal,
Gólity Laios, Mentus Miklós, Nyári
Mihály,
Nverffes Ferenc, Wéber Mátvás.
Sütőipari szakosztályból: Balogh' Károly, Milotta János.
Vendéglősipari szakosztályból:
Fülöp Gyula,
Horváth József.
Vegyesipari szakosztályból; v. Nagy
Ferenc,
Varga József.

Eckhardt natív beszéde
az erőszak politikája ellen
„Csak addig van feltámadás, amig
ez az ország a több szabadság és
nem a nagyobb szolgaság földje' 4

Gödöllő, juliu s 5. A független kisgazdapárt
vasárnap indította meg szervezkedését a gödöllői
kerületben, Endre László főszolgabíró járásában.
Fóton Eckhardt Tibor beszédet mondott, többek
között a következőket:
13 szótöbbséggel Rainer Ferencet választották meg elnökké — A vá— A nemzet számára csak addig van feltá-'
lasztás részletes eredménye
madás, amig ez az ország több szabadság és nem
a nagyobb szolgaság földje. Ha a diktatórikus törekvés
itthon is s°k,Visszavonást, társadalmi és
( A Délniagvarország munkatársától.) Moziparos gyakorolta szavazási jogát, ezzel szempolitikai harcot idézne fel, vájjon mit érne el az
galmas napja volt vasárnap Szeged iparossáben vasárnap 1439 választó szavazott. Először
gának: az ipartestületi választásokat bonyolíclszokitott területeken élő testvéreinknél,
akik
azokat az urnákat bontották fel, amelyekbe
tották le nagy érdeklődés mellett. H e t e k " óta
kénytelenek a s z °lgaság keserűségét tapasztalni
tarló előkészületek előzték meg a
választás
napról-napra és visszavágynak hozzánk, mert itt
az elnökre leadott szavazatok
napját, a két iparospárt: E r d é l y i András
szabad ország szabad polgárai akarnak lenni.
és R a i n e r Ferenc pártja nagy érővel
In.4: erőszakra épitclt politika nem magyar lévoltak. Éjfélre készüllek el a végleges
ereddult a küzdelembe.
lekből fakad, nem magyar földön termett. Azt váménnyel, amely szerint
Reggel már nyolc óra tájban nagy élénkség
laszolom a ma divatos horogkeresztes és egyéb,
Uralkodott az ipartestület környékén,
Rainer Ferenc
R87
erőszakra felépített politikai
megmozdulásokra,
671
Erdélvi András
melyek különben is már lejáróban vannak: ha
autók és fogatok
jót akartok, akkor itt van a helyetek ebben a
szavazatot kapott és igy Rainer Ferenc tizentáborban és segítsetek nekünk. Mi azzal az eltízesével vonultak fel, a kor lesek
csoportja
három szavazattöbbséggel az
ipartestület
3
múlt rendszerrel szemben, amely a nép szabadmegkezdte a munkáját. Kilenc órakor az iparévre megválasztott elnöke. Hetvennyolc szavaságát és jogait meg akarja szűkíteni, a népjogoM
lesiiilet
nagytermében
mintegy
báromszáz
zat érvénytelen volt az elnöki választásnál.
kiterjesztésének alapján állunk és követeljük a
iparos jelenlétében rövid közgyűlést tartottak
A következő tisztségekre igy oszlottak meg
telje s polgári jogegyenlőséget.
dr. R ő t h Dezső tb. tanácsnak,
iparhatósági
a szavazatok:
<
Délután Gödöllőn volt
népgyűlés, amelyen
biztos elnöklésével, kijelölték a szavazatszedő
amelyen Eckhardt ugyancsak beszédet mondott.
bizottságokat, összesen hat szavazatszedő biAlelnökök lettekr
— A mi politikánk — mondotta — szemben
zottságot alakítottak, tiz perccel később
már
áll minden feljorgatászal, jöjjön az alulról, jobbmegindult a szavazás a nagyteremben felállíTakács Béla 690 szavazattal. Ábrahám F e ról, vagy balról, mert. a felforgatásira belepusztul
tott urnák előtt.
renc 683. Varga István 674 és )"őrös József 068
az ország. A véleménnyilvánitás
elnyomása sem
szavazattal.
szűntetné meg az emberek közti különbségeket.
A délelőtti órákban
Innen Gödöllőről azt üzenem a diktatúra lovagSzámvizsgálók!
nagv forgalom volt. a szavazók n e g w e n szájainak: ha jót akartok, szálljatok le a nagy lóról
zaléka leadta szavazatát déli I óráig, azután
és álljatok be sorainkba, ne bántsátok a mi népi
Schatz Izsó, 'Ablaka György, Takács Ferenc,
kissé megcsappant az érdeklődés, m a j d 4 óra
Kertész József, Wolff Endre.
politikánk tömegeit és ne támadjatok bennünket
tájban ismét nagy tömegben kezdtek
felvohátba. Nincs szükségünk arra, hogy a népet
nulni az iparosok. Hét órán tul elfogytak a
Ügyész:
olyan
eszmékkel próbálják félrevezetni, amelyek
szavazók, a választási biztos közölte, bogy 8
károsak
a népérdekek
komoly érvényesülése,
Dr. Dettre János ügyvéd 719 szavazattal.
órakor bezárják a szavazást. Ezután hozzászempontjából.
fogtak a szavazatok összeszámlálásáboz.
Ipartestületi szék:
Már a körülményekből is
megállapítható
kedden ulo'j&ra |
Elnök: Faludi Sándor, alelnök: Wénig Gyula,
volt, bogy a vasárnapi szavazás iránt
rendes tagok: Fagler Károly, Frisehmann Gábor,
Déhm Péter. Lukács János, Tárai Dezső, póttanagyobb érdeklődés
Vígjáték. Rajnai, Gőzön, Sziklai, Berki Lili stb
gok: Hotya Lajos. Petvkó Károlv, Szőlössy Sán5. 7. 9 órakor.
dor, Szcdresi Lajos, Tóth András.
mutatkozott, mint februárban, amikor is 1258

Belvárosi Nozi
A három sárkány

