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9üy 

В magyar—olasz vívómérkőzés eredménye 4 : 4 
G i y k a i s veresége 

(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.) 
Rendkívüli érdeklődés mellett folyt le a ma-
gyar—olasz vivómérkőzés, amelynek fel ünő 
eredménye Giykais Európa-bajnok veresége. 
Az egyes asszók eredménye a következő: 

Garai—Anselmi 8:6. Marzi—Kabos 8:7, Pu-
lit i—Kalmár 8:4, Petschauer—De Vecchi 8:4, 
Puliti—Giykais 8:7, De Vecchi—Doros 8:7, 
Garai—Marzi 8:3, Piller—Anselmi 8:6. 

Rerrich Béla nyilaiíkozata a fizikai intézel 
épilése ügyében íarlolí vizsgálatról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dé'ma. 
ggarország csütörtöki számában beszámoltunk ar-
ról a vizsgálatról, amelyet egy feljelentés alapján 
a kultuszminiszter utasítására a szegedi állam-
épitészeti hivatal tartott a Templom-téren épülő 
fizikai és gyógyszertani intézet palotájában. 

Ebben a kérdésben ma telefonon kérdést intéz-
tünk Rerrich Béla műépítészhez, aki jelenleg Bu-
dapesten tartózkodik. Érdeklődésünkre a Templom-
téri paloták tervezője a kővetkezőket mondetta: 

— A vizsgálatra én nem kaptam felhatalma2ást, 
esak a véleményemet kérte ki a kultuszminiszté-
rium. Véleményem a kérdéses dologról még nem 
«lakúit ki véglegesen. Annyit azonban már meg-

állapíthatok, hogy a mennyezetek nem hajoltak 
meg, vályogból épített kőz/alakról nem lehet be-
szélni, mivel a vállalkozók a közfalakat még fel 
sem építették. Ami a vastartókat illeti, konkrétu-
mokról egyelőre nem lehet szó. Annyi tény, hogy 
az előirt vastartók közül néhányat még nem épí-
tettek be az épületbe, de ezeknek hiánya az 
épület állékonyságát nem befolyásolja. -Kivizsgá-
landó kérdés, hogy a vállalkozók miért nem épí-
tették még be ezeket a vastartóleatf A fiatalkorú 
mtinkások bántalmazásáról nem tudok, de nem 
tartom valószínűnek, hogy ez megtörtént volna. 
Kedden egyébként Szegeden leszek és akkor rész-
letesebben tájékozódom majd a történtekről. 

Ankét a munkanélküliség ügyében 
a miniszterelnök elnöklésével 

A népjóléti miniszter kérdései a munkássághoz 

Budapest, március 13. A miniszterelnök ma 
délelőttre hivta össze azt az ankétot, amelynek 
célja, hogy a munkanélküliség kérdésében, vala-
mint a 8 órás munkanap rendezésének dolgában 
az érdekeltségek meghallgatása után kialakíts;, a 
kormány álláspontját. 

Az értekezletet a miniszterelnök nyitotta íreg. 
Először a legnagyobb kérdéseket óhajtja tisztázni 
a munkaadók és a munkásság kőzött, így a nyolc-
órás munkanap kérdését, a nyolcórai munka dő 
kérdését telkiismeretesen, tervszerűen és az or-
szág közgazdasági érdekeinek megfelelően kell meg-
oldani. 

Ezután Korrig Béla, a Társadalombiztosító Inté-
zet igazgatója felolvasta a népjóléti miniszter kér-
déscsoportozatát, amely a munkavállalói és mun-
kaadój érdekeltséghez szól. 

1. Elismeri-e a munkásság érdekeltsége, hogy 
«z adott munkapiaci viszonyok mellett, amikor 
esetleges bérharcok kimenetele igen problema-
tikus, van-e a nyolcórai munkaidő valamilyen 
befolyással a kővetkező esetekben: 

a) az órabérben részesülő munkásság keresiíte 
»i munkaidő rövidülésének arányában Csökken, 

b) általában csökken aí akkordbérben részesítő 
munkásság keresete is, 

e) különösen csökken az automatikus és részb?n 
automatikus gépeknél alkalmazott akkordbérben 
részesülő munkásság keresete^ 

d) a munkaviszonyban álló munkások életszín-
vonala változatlan eivsécbérek mellett csőkkenni 
fog. 

Nem tart-e a munkásság attól, hogy azokbíin 
az üzemekben, amelyeknek termelési kapacitását 
most is teljesen kihasználják, a munkaidő korlá-
tazása esetén a gyártmánymennyiség növelé e 
esak ujabb munkagépek beállításával érhető el? 

A kérdések ezután arra vonatkoznak, hogy a 
termelést csőkkenti-e a munkaidő korlátozása, a 
munkásság érdekeit mennyiben javítja meg. les-
het-e ugy megoldani ezt a kérdést, hogy az ipana 
egyetemlegesen terjedjen ki a nyolcórai munka-
idő, vagy bizonyos kategóriákat kell létesíteni az 
egyes iparágak körül. 

Hasonló ténykedésekkel és elvi kérdésekkel for-
dul a népjóléti miniszter a munkaadói érdekeltxéjí-
hefc. k 

A kereskedelmi miniszter hat kérdést állított 
fel a nyolcórai munkaidővel kapcsolatban, ame-
lyek egyformán szólnak a munkásokhoz és mun-
kaadókhoz. A lényege ezeknek a kérdéseknek, 
hogy mennyiben érintené a nyolcórai munkaidő 
bevezetése ipari termelésünket, a lermfclés meny-
nvísége, a termelés költsége. .íz üzembűvitések 
és az ezekhez szükséges tőkebefektetések, vala-
mint a munkásszűkséglet szempontjából. 

Peyer Károly szólalt fel ezután. Kérte a mi-
niszterelnököt, hogy a feladott kérdőpontokra 
adott válaszok alapos kidolgozása céljából két-
hete« terminust adjanak a munkásságnak^ illetve 
a szakszervezeteknek. 

Fenyő Miksa a gyáriparosok részéről kéthóna-
pos terminust kér. 

Bethlen miniszterelnök azzal zárta be az érte-
kezletet, hogy Itt nem lehet kényszert alkalmazni 
a terminus tekintetében. Sürgetni fogja mind a 
két felet, hogy minél előbb adják be válaszaikat 
s a kormány ennek alapján fonja ezután a tör-
vényjavaslatot elkészíteni 

Ezzel az értekezlet tizenegy óra után véget ért. 

A szakszervezett tanács ülése 
(Budapesti tudósítónk telefonjMentnse.) A szak-

szervezeti tanács csütörtökön a 8 órás munkaidő 
ügyében és a munkanélküliség esetére szóló biz-
tosítás kérdéséről folytatott tanácskozást. A tanács, 
kozások során az a felfogás jutott előtérbe, hogy 
a szóbanforgó problémák megoldására a szer-
vezett munkásság legélesebb, legelszántabb harca 
szükséges. A tanács clhatároiia, hogy a munka-
nélküliek nyomorának enyhítésére gyorssegélyt kér-
nek a kormánytól. Erős harcot kell folytatni a 
8 órás munkaidő bevezetéséért is. A tanács hozzá-
tette, hogy tisztában van azzal, hogy ezek a tö-
rekvések a munkaadók részéről a legerősebb ellen-
zésre találnak. Ha a "kormány nem intézkedik sür-
gősen, a szakszervezetek mindeu felelősséget el-
hárítanak maguktól. 

— Tisztújító közgyűlés a városi tisztviselők 
egyesületében. A városi tisztviselők egyesülete va-
sárnap délelőtt 10 órakor tar.ja évi rendes tíszt-
uüUTi WrítvüLi-di a itctáüiai LLQKÍÍÍUJUI. 

Híreik 
-í^íPéntek. Róm. kath. Matild. Protestál» 

Л а я A -«Matild. Nap kél б óra 15 perckor, 

nyugszik 6 óra 6 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7 ig. A nnizeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8-l-ig, délután 3-7-ig. 

Szegeden а gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 126S.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
840.) Nagy Gy. őrök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogy ¡-telep. (Tel. 5.) 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy csütörtökön Szegeden n hőmérő leg-
magasabb állása 7.6 fok Celsius, legalacsonyabb 
2.1 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és ten-
gerszinre redukálva reggel 747.6 mm., este 749.8 
mm., a levegő relatív páratartalma reggel 85 szá 
zalék, délben 35 százalék volt A szél iránya 
nyugati, erőssége 3—5. 

— Fráter Lóránt halála. Budapestről jelentik: 
F r á t e r Lóránt, az ismert dalköltő, volt ország-
gyűlési képviselő, tegnap 58 éves korában hír 
felen elhunyt. Fráter Lorünton tegnap esle man-
dulaoperációt végeztek és a műtét után erős vér-
zés állott be. Beszállították a Pajor-szanatóriumba, 
de alig lépte át betegszobája küszöbét, azonnal 
összeesett és a rögtön alkalmazott gégemetszés 
sem tudott segíteni rajta. 

— szabadegyetemi előadás. A m. kir. Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
szabadegyetemi előadássorozatot rendez, melynek 
tárgya: >A boldogulás feltételei a különböző élet-
pályákon.« A bevezető előadást dr. I m r e Sándor 
egyetemi tanár ma, pénteken délután 6 órakor 
tartja az egyetemi könyvtár előadótermében (Köz-
ponti Egyetem, Dugonics-tér 13., I. emelet, jobb-
ra). Előadásának tárgya: A pályaválasztás kérdése 
az ifjúság szempontjából és a tanügyi pályák. 
Az előadásokat vita követi. Belépés díjtalan. A 
nagyközönséget, az egyetemi ifjúságot és a közép-
iskolák felsőbb osztályainak tanulóit szívesen látja 
az elnökség. 

— Alsóvaros n j állatorvosa. Dr. A i g n e r Ká-
roly főispán a nemrégen elhunyt T a r j á n Lajos 
állatorvos helyébe, az alsóvárosi állategészségügyi 
kerületbe, d r / F a r kas Dezsőt helyettesitette be. 

— A szegedi tanítók Iskolaszék! képviselői. Szer-
dán délelőtt a belvárosi iskola tornatermében vá-
lasztotta meg a város tanítósága iskolaszéki kép-
viselőit. A számos jelölt közül nagy szótöbbség-
gel győztesként került ki L a n t o s Béla fel-
ügyelő-igazgató, G r ó f Győző központi igazgató és 
V é s z e l ő v s z k y József belvárosi tanitő. A meg-
választottak régi munkásai Szeged tanítói köz-
életének. 

x S*®krekedés különböző bajok okozója. Bcnd-
szeres széklelet biztosit a Darmol hashajtócsoko-
ládé. 

x A Szegert-C.Sonffrádl Takarékpénztár tudatja t. 
ügyfeleivel, hogy marehis hó 15-en, szombaton, a 
nemzeti ünnepre való tekintettel, pénztárai egész 
nap zárva maradnak, 976 

Összeesküvés 
az indiai kormány ellen 

(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.') 
Bombayből jelenlik: Az Indiai rendőrség nagy-
arányú összeesküvésnek jött nyomára. A na-
pokban letartóztattak egy szélső nacionalista 
hindut, aki elárulta, hogy az indiai kormány 
megbuktatására szétágazó összeesküvéseket 
szőttek és ezt gyilkosságok árán vélik elérni. 
A rendőrség több helyen házkutatásokat tar-
tott, melyek eredményeképen két bombái ta-
láltak. Tizenegy embert őrizetbe vettek. 

Bombayből jelentik: Mahetma Gandhi és 
testőrsége tovább folytatják utjukat és jelenleg 
a cambii öböl felé tartanak. Á csütörtöki nap 
lényegesen csendesebben telt el, mint az előző 
nap, amikor Achmedabatban százezer főnyi 
tömeg búcsúztatta Gandhit. Aslalinál minden 
különösebb ünnepség nélkül búcsúzott el 
Gandhi a lakosságtól, a város határán alig 
n«v í.-ót emb««- w t t tőlp huíüui. 

'J 


