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NAPI HÍREK 

A fenyegető péksztrájk. 
(Saját tudósítónktól.) Szegeden péksztrájk fe-

nyegetett a napokban, a megegyezés a munka-

adók és munkások között nem nyert teljes be-

fejezést, de azért minden jel arra vall, hogy 

sikerül közöttük a megegyezést megkötni és 

sikerül Szegeden a péksztrájkot szerencsésen 

elkerülni. 

Ugyanis a szegedi sütőmunkások évek óta 

nem kerültek jobb viszonyok közé, ugy, hogy 

elégedetlenkedtek. Legutóbb például: az április 

23-án tartott szegedi sütőmunkás-gyülés hatá-

rozata szerint több pontból álló követelést 

nyújtottak be a munkások, a munkaadókhoz. 

A választ nyolc napon belül várták. A határ-

idő május 7-én telt le; amikor abban állapod-

tak meg a munkaadók és munkások, hogy a 

tárgyalás folytatását 9-ére halasztják és a mun-

kások központi szervezetének küldöttje jelenlété-

ben fogják azt folytatni. Az élelmezési munká 

sok országos szövetsége központja Kordics 

Kálmán titkárt küldte ki a tárgyaláson való 

részvételre, akivel együtt ma délután négy 

órakor az ipartestület helyiségében Zimonyi 

István szegedi sütőmester elnöklésóvel folytat-

ták az elhalasztott tárgyalást. 

A tárgyaláson tiz munkaadó jelent meg. 

Egyes lényegesebb pontokra nézve már meg-

állapodás is jött létre, *— mire a munkaadók 

azt kívánták, hogy függesztessék föl a tár-

gyalás további folyamata, mert ők határozott 

megbízást akarnak kapni munkaadó társaiktól. 

Már az ülés elején történt fölszólalás, amely a 

minden mesterrel való külön tárgyalást han-

goztatott, valamint, hogy az áru értékesítésére 

nézve lépjenek kartélre a munkaadók. A mun-

kások megbízottjai furcsának tartották a ki-

jelentést, de látva a körülményeket ós bizo-

nyítására, hogy a békés egyezség hivei: nyolc 

napi halasztásba beleegyeztek, csak kikötötte, 

hogy azon időben egy munkásnak sem lehet 

fölmondani, sem elbocsátani, valamint, hogy 

a tárgyalás többé el nem halasztható. A be-

nyújtott követelések nem a fővárosi sütő 

mühelyi viszonyokban levő állapotokat kívánja 

— mint irták egyes lapok. — A minimum heti 

huszonnégy korona, a fővárosban harminc ko-

rona, a napi munkaidő tizenkét órás keretben, 

(tiz óra. 

Követelik a szakszervezeti munkaközvetítést 

— eddig egy vendéglős közvetített — rendes 

hálószobát, a vasárnapi munkaszünet és tanon-

cokra vonatkozó törvények betartását; egy szer-

ződésvédő bizottságot; a szerződést két évre 

akarják megkötni stb. A követelés és a meg-

levő viszonyok között lényegtelen különbség 

van. A munkaidő hasonló formáját már öt év-

vel előbb is elfogadták a munkaadók. Tekintve 

a lényegtelen különbséget, a munkások el van-

nak tökélve, hogy érvényt szereznek követelé-

seiknek. A munkaadók tekintélyes száma pedig 

már nyilatkozott is, hogy hajlandók a követelé-

sek teljesítésére. Ezt egyik már alá is Irta. 

Ha a jelek igaznak bizonyulnak, a pék-sztrájk 

veszélyén a szegedi közönség tul van. A napok-

ban a felek külön-külön gyűléseket tartanak 

és beszámolnak megbízóiknak és a munkaadók, 

tekintet nélkül a gyülésükön megjelentek szá-

mára, ezen gyűlésükön kimondani kivánják, 

hogy az ujabb megindítandó tárgyalásnál, amit 

a két fél megbízottjai határozni fognak, az Sze-

ged város összes sütőiparosaira és munkásaira 

kötelező erővel bir. 

— Lapunk egyes példányai Buda-
pesten, a Bohoncxi-dohánytőxsdében, 
Andrássy-ut 48, (Oktogon) 10 fillérért 
kaphatók. 

— Az a r a d i k u l t ú r m é r n ö k é i g ve ze t ő j e . 

A földmivelésügyi miniszter az aradi kultur-

mórnökség vezetésével Zlinszky Elek műszaki 
tanácsost bizta meg és erről leiratban értesí-
tette a szegedi városi tanácsost is. 

— Szabadka Vojnich Is tván bá rénak 

Szabadka város közgyűlése tudvalevőleg március 

harmincadikán egyhangú határozattal üdvözölte 

Vojnich István báró országgyűlési képviselőt 

abból az alkalomból, hogy a király valóságos 

belső titkos tanácsossá nevezte ki. A közgyűlés 

lelkes határozatát emlókplakettbe vésette a 

tanács és a diszes plakettet egy küldöttség 

fogja a polgármester vezetése mellett Vojnich 

bárónak átnyújtani. A plakettbe vésett szöveg 

a következő: 

Szabadka szabad királyi város Törvényhatósági 

bizottsága. 

Vojnich István bárót e városnak a közügyek 

terén szerzett érdemekben gazdag fiát abból az 

alkalomból, hogy ő császári ós apostoli királyi 

felsége neki a valóságos belső titkos tanácsosi 

móltóságot legkegyelmesebben adományozni 

méltóztatott, — mély tisztelettel üdvözli és 

ennek ezen emléklapon ad maradandó kife-

jezést. 

Szabadka szabad királyi város törvényható-

sági bizottságának 1911 március 30-án tartott 

közgyűléséből. 

Vojnits Ferenc Biró Károly dr, 

főjegyző. polgármester. 

— Bará t Ármin üdvözlése. Barát Ármin 

királyi tanácsosnak a miniszterelnöki sajtóiroda 

főnökévé történt kineveztetése alkalmából, a 

Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége, amely 

a kiváló férfiúban megalapítása óta alelnökét 

tiszteli, a következő távirati üdvözlést küldte: 

„A téged ért kitüntetést a magyar sajtó tör-

ténetében jelentős eseménynek tartjuk, mert 

ismerjük értékes munkásságodat ós nagyra-

becsüljük a hivatottságot, amely benned él és 

téged azoknak a nehéz kötelességeknek telje-

sítésére képesit, amelyek a sajtófőnöki munka-

körrel járnak. Fogadd a Vidéki Hirlapirók Or-

szágos Szövetségének általunk tolmácsolt sze-

retetteljes üdvözlését. Tömörkény István, al-

elnök. Palócz László, titkát." 

— A haragos k i rá lyné . Londonból jelen-
tik: Valami történhetett a tíuckingbam-palota 
kulisszái mögött, valami összetűzés lehetett a 
királyi családban, mert hivatalosan közlik, hogy 
Alexandra királyné, Edvárd király özvegye nem 
lesz Londonban a koronázási ünnepeken. A sand-
ringhami királyi kastélyban, vagy Windsorban 
fogja tölteni azokat a napokat, amikor a fényes 
ünnepek fognak lezajlani és majd csak akkor tér 
vissza Londonba, ha már elmúlt a koronázás. 
Érthető feltűnést kelt a hivatalos közlemény 
és mindenfelé találgatják, hogy mivel bántották 
meg az özvegy királynét. 

— S z o c i a l i z m u s . Most jelent meg a 
Kunfi Zsigmond által kiválóan szerkesztett 
szociáldemokrata folyóiratnak a májusi fü-
zete. Kunfi Zsigmond „A választójog, Justhók 
és a szociáldemokrácia" cimen ir vezető-
cikket, Bárd Imre a magyaroknak az ame-
rikai munkásmozgalmakban való szereplé-
sét ismerteti, Kari Kautsky a parlamentáriz-
mus és a demokrácia viszonyát fejtegeti, 
Rónai Zoltán pedig a fajnemesités és a 
szocializmus összefüggését. A „Nagyvilágból" 
ós „Szemle" cimü rovatok fejezik be a pom-
pás füzetet, mely Szegeden Bartos Lipót 
könyvkereskedésében kapható. 

— Ügyvédjelö l tek ügyei. A szegedi ügyvéd-

jelöltek köre május 9-én Némedy Gyula dr el-

nöklésóvel vezetőségi ülést tartott, amelyen 

tárgyalás alá vette a hódmezővásárhelyi ügy-

védjelöltek átiratát is a leksz Székely-tárgyában. 

A szomszéd város ügyvédjelöltjei akciót indiG 

ványoztak a húsvét előtt közzétett törvény-

tervezet s annak a visszaható erőre vonatkozó 

intézkedései ellen. A vezetőség e tárgyban arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy már ez a tör-

vénytervezet is méltányos. Ha pedig az április 

30-án közzétett, félhivatalos híradások igazak, 

amelyek szerint az öt éves gyakorlat kötele-

zettsége csak a törvény hatálybalépése után 

bejegyzendő ügyvédjelöltekre terjed ki, a o 

bejegyzettekre pedig csak akkor, ha egy ' 

leforgása alatt a jogtudorságot meg nem s" 

zik, — ugy semmiféle ellenakció nem szükség* 

A folyó ügyek letárgyalása után az elnök I 

jelentette, hogy a kör a nyári szünet előtt, 

nyilvánosság számára, még egyszer életjelt' 

magáról, amennyiben Sebők Ferenc dr: rí 

semmiségi panasz a büntető jogban" ciinff' 

széles látókörű szabadelőadást fog tartani, 

szegedi üdyvódjelöltek körében, az ügyvédi" 

mara helyiségében. A szeptemberben megk' 

dődő erösebb élet Czibula Antal dr ügyvéd: -

munkajog fejlődése" cimü fölolvasásával in* 

majd meg. 

— Veszede l emben a t a n y á k . Szeri" 
délelőtt öt tanyai küldöttség is járt L m 
György dr polgármesternél, akitől a szeg® 
tanyai vadvizek levezetését kérték. Az egj' 
küldöttséget Ördög Mihály zákányi kapitán! 
sági lakos vezette, aki elpanaszolta, hogy 
zákányi kapitányságon száz hold föld V 
viz alatt. Egy másik küldöttség, Endi An" 
ós Balog Vince vezetésével arról pana^l 
kodott, hogy Alsótanyán is nagy veszedelem 
mel fenyeget sok viz. A többi alsótan)' 
küldöttségek hasonló panaszszal jártat) 
polgármesternél. A polgármester szives* 
fogadta a küldöttségeket ós intézkedj 
hogy Simák Ferenc városi mérnök meni* 
ki a helyszínre ós intézkedjék a vadvi^ 
levezetése iránt. 

— Hangverseny a Kass-vigadóban. Tá" 

mulatsággal egybekötött hangversenyt tartan' 

a Kass-vigadó Otthon-termében, május tizf! 

harmadikán. Bödó'né-Trinksz Paula tánctanár* 

növendékei rendezik a jótókonycólu mulat'1 

got, melynek ez a műsora: 1. Zongora nól£ 

kezes, előadják Schwartz Izabella ós Tatár N»H 

Józsa. 2. Vig költemények, előadja Kintzig Ma') 

3. Tavasz ébredése, táncegyveleg, lejtik Bődé" 

Trinksz Paula tanítványai. 4. Vig monológ,e'' 

adja Balogh Gyula. 5. Magyar tánc, lejtik Bödá"1 

Trinksz Paula tanítványai. Nyár. Idill egy 

vonásban. írták Hevesi József ós Hetény 

Személyek: Endre — Bogár Andor, Ilonka 

Sipos Irén, Sándor, Endre bátyja — Bart«: 

Szakácsné — Wolf Adél. Tánc reggelig tart ] 

mulatság szombaton este félkilenc órakor 

dődik. 

— Az u j k e r ü l e t i o r vos . Cserey Zs'd 
mond dr, szegedi kerületi orvos nyugalom"® 
vonulása miatt az uj kerületi orvos ffl 
Izsó dr lesz. Rex Izsó dr, kiváló orvos, 
általános megelégedésre töltötte be eddig' 
a kerületi orvosi állást, mint helyettes. 

— Leégett azinliáz. Edinburgban, 

egy táviratunk jelenti, tegnap este leégett1 

Empire Palace színház. A katasztrófa szer® 

cséré előadás után tört ki s igy ent"'] 

életben nem volt annyira borzalmas méret" 

pusztulás, de azért elég halott van igy is. ^ 

kor a tűzoltóságnak nagy erőfeszítéssel éu 

múlva sikerült a tűzvész lokalizálása, a roi"1' 

közül nyolc halottat ástak ki s valószínű, 

még több holttest is kerül elö. A holtteS1' 

közt volt Lafayeite színész szénné égett ^ 

Iája is. Óriási volt a pánik a tüz kitörésé'1' 

a színésznők színpadi kosztümökben sza lag 

az utcára. 

— Zene a S te fán ián és Újszegeden. $ j 

den hét keddi napján félhat órától félhét'ÍJ 

Stefánia-sétányon, minden pénteken pedig '• 

hattói kezdve Újszegeden lesz katonazene. 
TI 

— Kifosztott bőrnagykereskedés. Blé 
pestről jelentik: Tegnap a déli órákban JJ 
törés történt Rábolt Lajos Üllői-ut 11. até. 
bőrnagykereskedósóben. Húszezer korona 1 . —» 
finom bőrt vittek el és kifosztották a „ Ü 4 ^ ' 
pénztárt, amelyben több száz korona 9i*l 
pénz volt. A betörés az alatt az idő alatt 
tónt, amig a főnök és a személyzet ebé<K 
ment s a boltot bezárták. A betöréssel ® c3 
tulajdonosának tizenkilenc éves Hát, ilJ'( 
Rábolt Lajost gyanúsítják s aki .ÍJ 
dat emelt ellene a rendőrségen, a tulni% 
apja, Kevéssel tizenkét óra után hagyta e* 1 

üzletet Ráb< 
a fiu zárta 
Pál-utca 2, s 
nem igen eb 
nyúlt az ételi 
visszamenjer 
Rábolt Lajos 
cigarettát i 
Amikor idősi 
Rtbe, azt nj 
hogy a le; 
nagy csomag 
üresen találl 

— Ezt csa 
íöl mindjárt 
esetten rog 
Re hiába \ 
a Hu nem 
tányságra ( 
rendőri vizsj 
Rábolt Lajos 
ment, nyitva 
Pedig azutái 
fiatalember \ 
áott, fesztele 
8 alaposan m 
tan távozta! 
hódságból, i 

nitték, hogy 
szállítás. Ho 
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azonban ifja 
ak>K a fiatal 
S'tásával és 
A rendőrség 
tartóztatta 1 
nagyják jár 
figyelik. 

— A műt 
dunaföldvári 
tegnap hajn: 

len budapes 

szony előszí 

azután önm; 

földvárra m< 
néven szei 

dölre kiderü 

öngyilkos és 
gázgyári mű 

Htna nevü 

esétlen assz 

gyithatatlan 
az6rt ölte n 
a romboló 

kínlódjék. 

. Pagács G 
,kik, Buda] 

a l att i háron 
esztendeje í 
t'zenkót év 
p°lgári isko 
rendezett 1 

ősaknem eg 
C8ak az a s a 

®°%08itotti 

íü1öbajt ka 
l°nosan köl 
a a orvosok 
asszony s: 
50lta, hogj 

S Z O M B A T O N 

FT"
 Az é 

í ö s r ^ 
szénatóril azzal azor 

H A N E M a 

Peszálltak 
08 azzal 
l,z asszon 
agács vasi 
f t ós kislt 
l)gy akkor 
a,rnap kési 
a^yon nyu 
a elesége j 
®*aadt tov 
ban megdi 
'eniesen, a 
ulsá(já1.. Ni 
Kott ki „ 
S Á G N A K % 

'Ödvári öi( 
— Zen 

' é t ik : Mc 
^ •ng , ír 

I i ze nek ói 


