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— Ezen akárhonnan eredő hir a tényeknek fzóknál Vásárhelyről többizben nagyobbszámu
nem m
m g — iFja Wimí&& FÖföf>: —, Pmunkás jelentkezett és munkába is állőtt.

tioúbtt.

A munkaadó szövetségben
azt mondották munkatársunknak, hogy az
építőipari sztrájk megszüntetése után sfein állott be munkáshiány, sőt a munka felvétele
után tizennyolc kőmivest kellett elbocsájtani
és éppen igy nem lehet munkáshiány a következménye a jelenlegi asztalossztrájknak sem.
A munkások eltávozásától azért nem kell tartani, mert az asztalosiparban Szegeden fizetik
a legmagasabb munkabéreket. Ha mégis akadnának néhányan, akik eltávoznak a városból,
akkor a munkaadók felveszik azokat a vidéki
munkásokat, akik már most is jelentkeztek
munkára.
— Ma egyébként — mondották tovább —
néhány üzemben ismét beszüntettük a munkát és ha még most sem engedik vissza;
műhelyeikbe a sztrájkolókat, a kizárást még
jobban k i fogjuk szélesíteni.

Újból Ki&allgaítáU
Sxássc Jósssefnét
a nagyUáMói dráma
ügyében.
(Budapesti

tudósítónk

telefonjelentése.)

Nyíregyházáról jelentik: > Nagykállóban ma
újból kihallgatták Szász JózseMt, aki ismf^
teltén elmondotta, hogy. Fábry ugyan leánykorában udvarolt néki, meg is kérte kezét,
de ő visszautasította és azóta nem is érintkej

zett vele. A rendőrség jezzel az ügy. nyomozását
befejezte és az iratokat áttette a nyíregyházai
törvényszékhez.
Szászné ma elutazott Nagykálióból azzal,
hogy, soha többé iiém teszi be lábát
városba.
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Éisiakas razziát tartottak a tanyai országutakon
és elfogták a tanyai kocsikat fosztogató tolvajszövefkezet tagjait.

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A' igazolni. A' rendőrség éjszakai razziájának
hetipiaook alkalmával a városba jövő tanyai eredménye az előállításokon kivül az volt,
gazdák régen panaszolják, hogy útközben is- hogy a hetipiacra bejövő tanyaiak bocsijámeretlen tettesek megdézsmálják a kocsikat, ról már semnii sem veszett el.
...
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'Az utóbbi időben szinte már nem volt olyan
A munkások részéről
A tanyai kocsik fosztogatóit reggel azután
tanyai kocsi, amely- érintetlenül jutott volna
Lájer Dezső a következőket mondotta:
el a vámházakig. A1 tömeges feljelentésekre a- előállították a rendőrségre és ugyanekkor lakásaikon házkutatást tartottak, amikor is nagy*
— A' kizárás ma sem járt sikerrel és a rendőrség ís" nyomoznikezdett.
munkaadók ezért próbálkoznak más erőre
A szerdai. hetipiac alkalmával a rendőrség mennyiségű gyanús holmit találtak.
szert tenni, ami azonban nem alkalmas arra, azután nagy éjszakai és hajnali razziát tartott
A rendőrségen azt hiszik, hogy, ajtanyai ko-,
hogy a famunkások megváltoztassák állás- az alsó- és felsőtanyai országutakon. A1 rend- csík fosztogatói rendes tolvajszovetkezete.t alapontjukat. A1 kizárás következteBen egyéb- őrség összes nélkülözhető rendőreivel és de- kftottak és üzletszerűen foglalkoztak a tanyai
ként a famunkások vezetősége és a szakszer- tektivjeivel megszállta az országutakat és ez kocsik fosztogatásával. Ezért a nyomozást to-j
vezeti bizottság is azonosítja magát a sztráj- alkalommal kilenc
gyanús
munkanélküli
vább folytatják és remélik, hogy, az országuLakíj
kolók és a kizártak ügyével, miután azt lát- egyént fogott el, akik nem tudták magukat tolvajai kivétel nélkül rendőrkézre kerültek,'
ják, hogy, a munkaadók szövetsége olyan fenyegetésekkel akarja a szervezetükbe nem
itt tartozó mestereket munkáskizárásra kénys z e r ű i , hogy, a siovets'ég tágj'áitól nem fognak munkát kapni.
Ezentúl a rendtírfirszobákban kell bejelenteni a lakásváltozásokat.
— Ezek az intézkedések' nem alkalmasak a
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A | sen hetipiacok alkalmával volt nagy a tolon«!
béke Helyreállítására. 'A1 munkások ma már, belügyminiszter rendelkezésére a szegedi vi-i gás.
*
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az eredeti követelésekhez ragaszkodnak és szonyokra való különös tekintettel, megrefor^'
Az uj rendelkezés, amely, Szegeden októbert
nyugodtan várják a fejleményeket. A' munká- málják a rendőrségi ki- és bejelentés eddigi
-»—«- lép életbe, gyökeresen R e f o—
elsején
r m áljai
sok egyébként most már a munkaadók szö- módozatait. A múltban — mint ismeretes —
a E- és bejeletítések édÜigi rendjét.
vetsége megkerülésével külön-külön fognak Szegeden a ki- és bejelentési ügyeket az ált&gyalni az egyes üzemekkel az eredeti ala- lamrendőrség bejelentőhivatala végezte.
Októbjer elsejétől kezdve a közponfopon, hogy, ezzel is bizonyítsák békére hajló
sitott bejelentőhivatal
megszűnik.
A1 ki- és bejelentési kötelezettség azonban

Október elsejétől megváltozik a ki- és bejelentések rendje.

(taeftfésüket.

'A sztrájkkal kapcsolatban

,

,

Wimmer Fülöp
annak közlésére kért bennünket, hogy nem
felel meg a valóságnak az a kijelentés, mely
szerint a kőmivessztrájk alkalmával nagyobb-

nagy, gondot okozott a polgárságnak, mert
ugy a külvárosokból, mint a tanyákról csak
a központi bejelentőhivatalban lehetett a kies bejelentéseket elvégezni. E hivatal a nagy
forgalmat nem is tudta minden zökkenő nélkül
ellátni. A' leieknek hosszú időn át kellett várakozri. míg a sor reájuk került és kulönö. j m n a a B B B B i a B a l l É a

Vizes zsemlye,
vajas
sütemény sütés (reggel és Ü. u. 3—4 órakor)

A' ki- és bejelentései
rendőrőrszób'ákbán

s

abban a rendőrőrszobában, amelyik került
ben lakhelye van. A rendelet a tanyákra i t
vonatkozik, ahol a reüdőrŐrszobák szintén jqj
gositást nyernek a ki- és bejelentések elinté«
zÉsére. így a jövőben a tanyái lakosnak nem.
kell minden egyes, bejelentés végett a város baí
beutazni.
A rendelet végrehajtásinak előnyei jelé nagyj
bizalommal nézüóek az illetékesek, mert reméP(
lik, hogy, a ki- és bejelentésebet a jövöbe^
így, nagyobb gondossággal végzik el az arra
kötelezettek.

Csődbe jutott a legnagyobb
román gabona-cég.
(Budapesti

tudósítónk

telefonjeleníése.)

Bukarestből jelentik: Manisaliam bukaresti
cég, a legnagyobb román gabona exportvál«:
lalat csődbe jutott. A' cégnek Európa valamennyi neves metropolisában volt fiókja ós
párisi nagybankokkal állott összeköttetésbe«;'
A passzívák összege 20—3Q millió lei között,
mozog.
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Turcsényl Béla női divalíerme
'a, liszt,
morzsa,
ersült és körös

Modern
mü&ely,
higiénikus
árukezelés.
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Központi Tejcsarnok rí.feszesüókfaiban.
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Tisza Lajos Körül 74. szám-

Elsőrendű köpenyek, costümök, ruhék és gyermek'
kabátok bozott anyagból készülnek. TiszWSdőknek
007
részletfizetésre is.
— Színházjegyet a Délmagyarorszúg jeg
jában telefonon is lehet rendelni. A jcgyt4C.
vAo«ígr* hírhez külrtjOk.
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