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I D E N Y R E I K>B°at 
és mellénykülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérne-
müek, csakis elsőrendű minőségben rendelésre is a legolcsóbb szabott árakon 
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két vádlott épelméjű. A tárgyalást ezután délután 
félnégy óráig felfüggesztették. 

A délutáni tárgyaláson elöször különböző irato-
kat olvasnak fel, majd a bizonyítás kiegészítése 
tárgyában Tompa ügyész terjeszti elö indítványát. 
Kéri megál'apitani, hogy bizonyos dátumok, ame-
lyekről Nagy Sándor beszélt, milyen napokra estek. 

— Kérem még megállapítani, folytatta az ügyész, 
hogy 1922 junius 12-én mikor volt naplemente... 

Pókay elnök hangos derültség közben jegyzi 
meg: 

— Majd beidézzük a párisi csillagvizsgálót! 
A biróság ezután mégis megállapítja, hogy ju-
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A szegedi szalámigyárak bérdifferenciája munkásaikkal. 

nius 12-én 7 óra 56 perckor nyugodott le a nap. 
A védelem ezután bizonyítékokat kér felolvasni, 

majd az elnök a bizonyítási eljárást bezárja. 
Tompa ügyész tartotta meg ezután vádbeszédét. 

A főtárgyaiásnak az a célja, hogy kiderítsék, ki 
ölte meg Kovács Gáspárt, ha ezt sikerült meg-
állapítani, akkor ki kell szabni a büntetést. Nagy 
Sándort mint tettest vádolja a gyilkosság bűn-
tettével, Kopornyikot pedig mint felbujtót. 

Csütörtök délelőtt most már a védőbeszédek 
következnek és miután előreláthatólag a védők 
hosszasabban fejtik ki majd érvelésüket, az Ítéletet 
csak a délutáni órákban hirdetheti ki a biróság. 

Szeged, szeptember 24. (Saját tudósítónktól.) 
Néhány budapesti lap szerdai száma hosszabb-
rövidebb ismertetést közöl azokról a tárgyalá-
sokról ts differenciákról, amelyek moBt, hogy 
közvetlenül a szalámigyártás megkezdése előtt 
állunk, a szegedi gyárosok és munkások között 
le folytatódtak, illetőleg felmerültek. Ezek azerint 
a szegedi szalámigyárak és munkásaik nem 
tudtak megegyezésre jutni a bérre nézve, ami-
nek következtében a gyárak azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy olaszországi munkásokat 
hoznak be és velQk gyártatnak az idén magyar 
szalámit. A tárgyalások minden fázisáról idejé-
ben értesült, tehát tudott természetesen a Sze-
ged szerkesztősége, de minthogy a felek, vagy 
legalább aiok egy része az ügyet még nem 
tekinti elintézettnek, a Czinner- szalámigyár pél-
dául szombaton újból tárgyal munkásaival, nem 
tartottuk a kérdést megérettnek arra, hogy 
nyilvánosságra hozzuk. Miután azonban most 
több budapesti lap foglalkozik ezzel sz első-
sorban szegedi jelentőségei eseménnyel, szük-
ségesnek tartjuk a kérdést minden oldalról 
megvilágítani és olvasóinkat sz ügy mai állá-
sáról tájékoztatni. 

A szegedi szalámigyárosok és a munkások 
között négy-öt hete folynak a tárgyalások, még 
pedig együttesen. A legutolsó tárgyalás mint-
egy tiz nap előtt volt, amelyen szintén részt 
vett a munkásság képviselőin kívül mind a 
három szegedi szalámigyár megbízottja. A mun-
kásság álláspontja az, hogy ők semmivel sem 
kérnek többet, mint amennyit tavaly kaptak, 
tehát ugyanannyi órabért, mint amennyi most 
a kőműveseknek van (tavaly is annyit kaptak) 
és a mult évihez hasonló természetbeni el-
látást, tehát fát, hust és ziirt. A munkaadók-
nak ezzel szemben az az álláspontjuk, hogy a 
munkások az idén jelentékenyen többet kér-
nek, mint amennyit tavaly kaptak, tavaly Ossiel 
ugyanis a kőművesek órabére 2100 korona 
volt, a szalámigyártásnál foglalkoztatott mun-
kások órabére ugyanakkor épp a természetbeni 
járandóságokra való tekintettel, 1870 korona 
volt. Fischer Aladár, a Czinner-szalámigyár 
igazgatója igy világilja meg a helyzetet: 

— A munkások olyan követeléseket támasz-
tanak, amelyeket képtelenek vagyunk hono-
rálni. A kőművesek most érvényben levő óra-
bérét (10.000 korona) kívánják és a tavalyi 
kedvezményeket (fa-, hus- és zsirellátás), ami 
átlagoB számítással ujabb napi 50.000 koronát 
jelent egy-egy munkásnál. Sérelmezzük ezen 
kivűl, hogy a munkások diktatórikusán lépnek 
fel, aminek a munkaadók nem vethetik magu-
kat alá. Felajánlottuk a 10.000 korona órabért, 
de azzal a feltétellel, hogy ez esetben tekint-
senek el a munkások a természetbeni járandó« 
Ságoktól. Ezt az ajánlatunkat azonban nem fo-
gadták el. A Czinner-szalámigyár egyébként 
szombaton még egyszer tárgyal a munkásokkal 
és természetesen mindent elkövet, hogy a meg-
egyezést elősegítse. Ha azonban a munkások 
kitartanak követeléseik mellett, kénytelenek 
leszünk a jövő héten olasz munkásokat szer-
ződtetni. Ez borzalmas csapás lenne a magyar 
munkásokra, mert a magyar szalámigyárak kö-
zött létrejött megállapodás szerint a gyírak 
egymás munkásait nem veszik fel. 

Plck Jenő a következőkben nyilatkozott: 
f f — B. érdeklődésére felelve, szives tudomá-
sára hozom, hogy munkásaimmal a tárgyalá-
sok még folynak és remélhetőleg meg is fo-
gunk állapodni. 

— Az eddigi megbeszélések nem vezethettek 
eredményre, mert a munkások horribilis, a 
világparitást is meghaladó igényeket támaszta-
nak. A budapesti, vagy a vidéki husiparosok, 
de egyetlen más szakma munkásai sem ismer-
nek oly órabéreket, amiket a szegedi szalámi-
munkások kérnek. Ez az oka, hogy az erlaai 
testvérgyár az idén lemond a szegedi munká-
sokról, helyettük olasiokat és szászokat szer-
ződtetett. Ezt a szegedi munkások már maguk-
nak köszönhetik, mert tulsoká taktikáztak. A 
szegedi munkások husz százalékkal többet kö-
vetelnek, mint pl. a győriek s emellett termé-
szetbeni járandóságokat is igényelnek. 

— A külföldön egyre-másra keletkeznek uj 
szalámigyárak, mert olcsóbban termelhetnek és 
sikerrel konkurrálnek a mi gyárainkkal. A kül-
földnek eszeágában sincs a magyar munkások 
némelyek által emlegetett elszerződtetése, hiszen 
olcsóbban kap elsőrendű hazai munkaerőket. 

— Bizom kipróbált munkásaim józanságá-
ban és hiszem, hogy a megegyezést lehetővé 
teszik. 

Valentiny Ágoston, a szociáldemokrata párt 
titkára á következő felvilágosítással világí-
totta meg a helyzetet: 

— Tény, hogy a tárgyalások egyelőre abba-
maradtak és hogy a Pick-gyár a főkapitányhoz 
fordult, arról azonban nem tudok, hogy el tu-
dott-e érni valami eredményt. Budapesten 
ugyanaz történt, ami most Szegeden. A GyOSz 
ott a kereskedelmi miniszterhez fordult támo-
gatásért. Értesülésem szerint azonban a szak' 
szervezeti tanácsnak sikerült a kormánybeavat-
kozást meggátolni. Ami az ügy érdemét illeti, 
hangsúlyozom, hogy a munkások semmi mást 
nem kérnek, mint a mult évi szerződés váltó-
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zatlan életbeléptetését, a bérnél természetesen 
azzal a különbséggel, amennyivel a pénzűnk 
azóta romlott, illetőleg amennyivel a kőművesek 
órabére emelkedett. 

Érdeklődtünk ebben az ügyben az állam-
rendőrség szegedi kapitányságánál is, ahol azt 
a felvilágosítást kapuk, hogy a Pick-gyár való-
ban érdeklődött az iránt, vájjon a rendőrség-
nek lenne-e kifogása az olasz munkások beho-
zatala ellen. A kapitányságon kijelentették, hogy 
ez ellen egyelőre a rendőrség kifogást nem emel. 

A szalámigyári munkások ügye tehát egyelőre 
még teljesen bizonytalan, hisszük azonban, hogy 
a szegedi szalámigyárak megtalálják mégis a 
békés megegyezés módját és nem engedik a 
helyzetet annyira kiéleződni, hogy a munka 
nélkül sínylődő magyar munkások amúgy is 
hatalmas száma a kenyér nélkül maradó sze-
gedi szalámigyári munkásokkal még jobban 
megszaporodjon. 
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kölcsönkönyvtár és mükereskedés 
Korzó Wozi-haz, P illaviciniutca 2. 
Legújabb és legjobb magyar és német 
könyvek, -r- Műtárgyak, porcellánok, 

képek, kézimunkák.  411  

Tulaidonosok: Dr Vas Zoltán fózsefné 
Uj 1 és Schüjfer Micl. uj j 
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A színház beti műsora. 
Péntek: Először: Kolozsvári bál, történelmi egyfel-

vonásos, ezt követi Sámson és Delila, tragikomédia. 
Premiet bérlet A 1. sz. 

Szombat: Kolozsvári bál, ezt követi Sámson és Delila. 
Premierbérlet B 1. sz. 

Vasárnap este: Kolozsvári bál, ezt követi Sámson és 
Delila. Bérletszünet. 

* Filharmonikusaink Csabán. A szegedi fil-
harmonikus zenekar ma este Békéscsabán az 
ottani Auróra-kör rendezésében Beethoven-estet ad. 
A csabai közönség a mult szezonbeli szereplése 
után előre megváltott zsúfolt házzal várja a sze-
gedi filharmonikusok gárdáját. A zenekar Fichtner 
Sándor zeneigazgató vezényletével a VII-ik szim-
fóniát, Prometheus-nyitányt és az I-ső zongora-
versenyt adja elő, amelynek koncertáló szólamát a 
csabai származású kiváló magyar pianista, Engel 
Iván játssza. 

* Basilides Mária október 18-i dalestjére je-
gyeket a Korzó és Belvárosi Mozi árusítja 15—60 
ezer koronáért. (Harmónia) 
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Te le fon 11-85. Korzó Mozi T e l e f o n 11-85. 

Szeptember hó 25-én, csütörtökön 

E#KLUS!V MŰSOR! 
Sosuja Hajaka-val a főszerepben: 

RANDEVÚ A HALÁLLAL.! 
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Nagy társadalmi dráma 6 felvonásban. — Azonkívül: 

vígjáték 5 felvonásban 
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Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. 


