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I tiszai sfrandolás harmadik halálos áldozata 
Vasárnap az újszeged! partnál a Tiszába fulladt egy folyamőr 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyá-
ri szezon harmadik halálos áldozatát követelte 
vasárnap a Tisza. Az eddui jelek szerint ezt a 
halálos szerencsétlenséget is vétíkies könnyelmű-
ség idézik elő. Lassanként be fog következni az 
a helyzet hogy a szegeditek nem marnék majd 
jiemermii az umegedi partra. A rendőrség a leg-
utóbbi két halálos szerencsétlenség óta állandó-
an ellenőrzi a sÉrandiosokat, többeket meg :s 
bűntettek, de ugy létezik, imég mindig nincs 
ren<L 

A strandok előtt a foíyó imiedre tele van mély 
gödrökkel A strandosok i am vettek magúiknak 
annyi fáradtságot, hogy az alacsonyabb vízál-
lásnál ezeket a gödrökéit felitöltött ók volna, vagy 
ha már ezt nem tették n.etg, a veszélyes helyeket 
táblával megjelölték volna. Ennek a mulasztás-
nak a következménye volt az d c ő kói haláleset 
is ós a jelek szerint a vasárnapi vfcbefullás is. 

Vasárnap egy folyamőr nt el nyomtalanul 
az SzTK és a Tisztviselőstrand közötti részen, 
A Myamőr, Fazekas Lászé folyamőr társával, 
Patzauer Sándorra! fürdött vasárnap délután az 
újszeged! strandon. Patzauer egyszercsiak azt 
vette észre, hogy társa eltűnt. Eleinte kereste, 
de későibb abban a hniszamben, hogy társa kiiment 
a partra, abbahagyta a keresésit. Csak később, 
amikor öltözködni ment, türat fel ismét, hogy Fe-
zekas nem jelentkezik. Ruhái érintettemül lógtak 
a kabarban. Egy darabig várt, de mintán látta, 
hogy nem tár vissza társa, jelenítette az esetet 
a strandnak és a rendőrségnek. Azonnal nagy 
keresés kezdődött Fazekas Sándor után. Vé-
gigkutatták a partot, de Fazekas holtteste nem 
került elő. Pateaiuer Sándor határozottan emlé-
kezett arra. hogy a szerencsétlen barátját utol-
jára a ..haflátgödör" környékén látta. Este sem 
került elő a folyamőr holtteste. 

Az ujabb halálos szerencsétlenség ügyében a 
rendőrség megindította a nyomozást. Az ese-
tet jelentették az ügyészjségnek is, amely elren-

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőin 
reggel a szegedi fiestamunkások és mázolok 
sztrájkba léptek. A munkabeszüntetésre bérdtf-
ierencia adott okot 

A szegedi festőmunkások már tavasszal ak-
ciót kezdtek, hogy a kollektív szerződést Szege-
den is életbe léptessék. A tárgyalások hónapokig 
elhúzódtak, de nem vezettek eredményre. A 
íestőiparban 28—36—46 ás 56 filléres órabére-
ket fizettek, ehelyett a fesitőmiunkások 35—45— 
55 és 65 filléres óraibérek életbeléptetését kíván-
ták a többi vidéki városoknak megfelelően. A 
megegyezés nem sikerült és hétfőn reggel a 
festő- és mázolóioarban általános sztrájk kez-
dődött. A munkát mindenütt abbahagyták, 160 
festő- és mázolómunkás nem jelent meg mun-
kahelyén. 

Pár nap óta a festő- és máziolóiparban bizo-
nyos munkaalkalom jelentkezett. Vállalatba ad-
taik az állami középületek egyrészének festését, 
az egyetemi épületeket is most festik át ós te-
kintettel az augusztusi lakibénnegyedre, igen sok 
lakás újrafestése is soro1 van. A városházán 
a polgármesteri hivatal átalakításával elké-
szültek a kőművesek, hétfőn reggel a festéshez 
kellett volna hozzákezdeni, a festőmunkások 
i zomban nem fogtak munkához. Ilyen körülmé-
nyek között Szegedem úgyszólván az összes 
Festő- és mázolómunkások munkához jutottak, 
az utóbbi hetekben nem volt a szakmában 
munkanélküli. Ezzel szamban, az év nagyrészé-
oer. a munkások többsége kareseitmélkül volt. 

A sztrájk ügyében mér hétfőn megindultak a 
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delte a nyomozást aomak. a megállapítására, 
hogy a halálos szerencsétlenség ügyében kit ter-
hel a felelősség. Valószínű, hogy aiz érdekelt 
strand felelős személye ellen megindul a bűn-
vádi eljárás. Nem ez lesz az első eset, hogy a 
strandos ellen ilyen aimen bűnvádi eljárás in-
dul. Az egyik legutóbbi vizbefullásnál is ugy 
találta a rendőrség, hogy a stramdosit gondat-
lanság tenhieli és megindította aieme az eljárást 
ReméKhető, hogy a szigorú eljárások végre ren-
det teremtenek az újszeged! parton. 

Négy életmentés 
Vasárnap délután történt az ipartestületi 

strand előtt, bogy Kiss Báüntné 28 éves asszony 
fuldokolni kezdett. Kissoé is gö-diörbe lépett, 
ugyanakkor még hajó is ment ama, a hullámok 
a viz alá sodorták a fiatalasszonyt Sikerült 
azonban a fuldoklót a víziből kimenteni.. A parton 
eszméletne térítették. 

A katomia uszoda közelében vasárnap délután 
egy orvos került súlyos helyzetbe. Szántén fui-
doklott imár, amikor kimentették. 

Vasárnap délután a vastorony fedett izgalmas 
életmentés történt. Eigy nőt elsodort az erős ár. 
Utána ugrott egy férfi és igyekezett kimenteni, 
de őt viszont a fuldokló nő húzta a viz alá. Egy 
második férfi ugrott ezután a fuldoklók után, 
de ő is fuldoküani kezdett. Teljesein elalélt és a 
viz lassan sodorta a viz közepe felé. Éppen ak-
kor jött arra egy ,,Teddy" nevű csónak, amely-
nek lapátjánál egy fiatal leány ült A csónak-
ban helyet foglailt agy íórfi is, aki azonnal be-
ugrott a fuldoklók után. Az egyik fuldokló fér-
fit a hajánál fogva kivitte a partra, a leány a 
csónakkal a máslik két fuldoklót mentette ki. 
Csónakkal utánuk mant és a partra vontatta 
őket. 

Hétfőn délelőtt egy tízéves kisfiat htratak ki 
a Tiszából. A parton eszmiétetre térítették-

tárgyalások, sőt három munkaadó már alá is 
irta a kollektív szerződést és ezeken a helyeken 
ismét megkezdődött a munka. A tárgyalásokalt 
az iparhatóság irányítja kedden délután az ipar-
testületben a Szegedi Munkaadók Szövetsége, 
az iparhatóság és a festőmunkások bevonásával 
értekezleteit tartanak. 

A sztrájkról 
dr. Katona István tanácsnok, 

a köziigazgatási hatóság vezetője a következő-
iket mondotta: 

— A hatóság kötelességének tartja, hogy a 
sztrájkot békés uton megoldja. A jelek szerint 
ez sikerülni is fog. Az egyeztető tárgyalásokon 
az iparhatóság részéről ár. Rőth Dezső tb. 
tanácsnok jelenik meg és azon lesz, hogy békés 
megegyezést hozzon létre. Megvizsgáljuk ad-
digra a pécsi és miskolci órabéreket, ezekben a 
városokban ugyanis a kollektív szerződést már 
régebben életbeléptették. 

Dr. Rőth Dezső tanácsai ok, az iparhatóság 
vezetője közölte, hogy közérdeknek tartja a bé-
kés megegyezést, mert ha huzamosabb ideig tart 
a sztrájk, ez megakasztaná az augusztusi köl-
tözködést. 

Molnár István a szobafestő- és mázoló-
munkaadók 

szakosztályának elnöke ezeket mondotta: 
— Miskolcon és Pécsett bevezették a koffliek-

tfrv szerződésit és az jól bevált. Szegeden is 
megvalósíthatónak tartom és ebből a szempont-
ból igazat adok a festőmunkásoknak. Remé-
lem, hogy a keddi tanácskozáson megtaláljuk a 
kalkulációt és szerdán eseileg már ismét megin-
dulhat a munka. 

A sztrájkbalepett munKá/Sok 
a következő információt adták; 

A sztrájk teljes ódiumát s igy a felelősséget is 
azokra a festői pari munkáltatókra kell hárítanunk, 
akik útjába álltak a békés megegyezésnek — mon-
dották a munkások képviselői. A festömunskások 
már évek óta keservesen tapasztalják, hogy az a 
verseny, ami a munkáltatók között az utóbbi évek-
ben lábrakapott, a valóságban az ő rovásukra 
ment. Hogy ennek végre határt szabjunk, már a 
kora tavasszal vezetőségünk a munkáltatók szak-
osztályához fordult koll ekitv szerződés megköté-
sére irányuló tárgyalások felvétele végett, hogy 
ily módon lehetővé tegye minden festőmester szá-
mára az azonos munkabérek alapján való kalku-
lálást. A tárgyalóbizottság összeült, de a munkál-
tatók megbízottai részéről tett ajánlat olyan volt, 
hogy azt a festőmumkások kénytelenek voltak visz-
saautasifiani. 

— Április havában Hjabb kísérletet tett a festő-
munkások vezetősége és az ez alkalommal lefoly-
tatott tárgyalás alkalmával a festőimesterek meg-
bízottai 31—40—50—66 filléres órabérek megadását 
vállalták. A festőmunkások ezt akkor el is fogad-
ták a szerződés egyéb feltételeivel együtt. Hiába 
várták azonban a szerződésben vállalt kötelezett-
ségek teljesítését, azokat nem teljesítettek. Már 
akkor teljesen indokolt lett volna, ha a szerződés 
érvényesítése végett a festőmunkások a sztrájk 
fegyveréihez nyúlnak. Akkor azonban a festőmun-
kások álláspontja az volt hogy a sztrájkot takti-
kai okokból meilőzzék és alkalmasabb időben fog-
nak fellépni követeléseik érvényesítése végett. 

— A festőmesterek csaknem kivétel nélkül feJj 
használták kalkulációs alapul a tárgyaláson elfo-
gadott béreket és ugy gondolták, hogy pár filléres 
bérjavitásokkal le fogják szerelni a festőmunká-
sok elégedetlenségét. Amint a mai napon kitűnt, 
ebben a számításukban csalódtak. A vezetőség as 
festőmunkások jogos elégedetlenségét és türelmet-
lenségét látva, az elmúlt hét hétfőjén megtartott 
értekezlet határozata értelmében, újból áirattat 
fordult a festőmesterek szakosztályának vezetősé-
géhez és kérte, hogy a munkabérek rendezése és 
a kollektív szerződés megkötése érdekében adjon 
alkalmat a tárgyalások újból való felvételére és 
közölte, hogy a>z áprilisban megtartott tárgyaláson 
[elajánlott feltételeket tárgytalanoknak tekintik. A 
tárgyalás felvételét szombat este 7 órában állapí-
tották meg. Egyúttal kérték, hogy az órabérigé-
nyeket is közöljük. Ez a kívánság szokatlan volt 
és ezért nem is teljesítettük, mert a gyakorlat sze-
rint, ha szombaton este a tárgyalóbizottság össze-
ül, a többi igényekkei együtt az órabérigényeket is 
meg fogják megbízottáink jelölni és ugyanekkor, 
megismerik a festőmesterek álláspontját is. 

— Szombaton este a festőanesterek megbízottai 
azzal az indokolással, hogy » z órabérigényekel) 
nem közöltük, nem voltak hajlandók tárgyalásba 
bocsátkozni. Mégis átvették a má kiküldötteink áll-
tai közölt 35—45—55—65 filléres órabérekre tá-
masztott igényünket azaal, hogy ezeket a vasárnap 
délelőtt megtartandó választmányi ülés elé ter-
jesztik. Vasárnap fél 12 órakor közölték, hogy 
28—36—46 filléres minimális órabéreket hajlandók 
megadni, arról pedig hallgattak, hogy hajlandók 
e kollektív szerződés megkötésére. A festőmunká-
sok egyrészt a festőmesterek ajánlatának elfogad-* 
hatatlansága, másrészt huzavonájuk miatt, titkos 
szavazással egyhangúlag a munkabeszüntetés mel-
lett foglaltak állást. 

— A vezetőség még ekkor megkísérelte a 
sztrájk kisebb területre való elszigetelését oly 
módon, hogy kollektív szerződéseket készített, me-
lyeket hétfőn reggel minden cég munkásai átadták 
munkáltatójuknak és azoknál a cégeknél, ahol a 
munkaadó ezt elfogadta és aláirta, a munka zavar-
talanul tovább folyik. Több mester elfogadta aa 
egyezményt, azt aláirta, és igy azok munkásai az 
uj feltételek mellett tovább is végzik munkájukat. 
A sztrájkoló festőmunkások joggal bíznak igazsá-
gos ügyük győzelmében és meg vannak arról győ-
ződve, hogy a város közvéleménye is mellettük áll. 
Végtelenül sajnáljuk, hogy több megrendelőnek 
kellemetlen a munka abbahagyása, de ezért ne 
őket, hanem azokat okolják, akik mindennél előbb-
revalónak tartják a maguk hasznának biztosítását. 

— Ugy halljuk — fejeződik be a munkások nyi-
latkozata —, hogy most a festőmesterek vidékről 
akarnak toborozni sztrájktörőket. Figyelmébe 
ajánljuk a t. megrendelőknek, hogy erre a szerep-
re a vidéki festőmunkások nem fognak vállalkoz-
ni, de ha mégis vállalkoznának egyesek, azoknak 
munkájában nem lesz köszönet 
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Sztrájkba léptek 
a szegedi festőmunkások 

Kedden tárgyalási tartanak a kollektív szerződés ügyében 


