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Részleges sztrájk a szegedi festőiparban öngyilkosságok, 
szerencsétlenségek 

a két nap rendőri krónikájában 
(A Délmagvarország munkatársától.) Az el-

múlt két ünnepnap gazdag volt rendőri esemé-
nvekben. P i n t é r Imréné 22 éves. Szücs-ucca 
14. szám alatt lakó asszony családi viszályko-
dások miatt ismeretlen méreggel 

megmérgezte magát. 

Az asszony állapota életveszélyes. P o l g á r 
István 26 eves Vasasszentpéter-uccai fakereske-
dő az ujszegedi ligetben 25 gram aszpirinnel 

megmérgezte magát. 
Az öngyilkossági kísérlet oka: betegség, rossz 
anyagi viszonyok. — Az Alsóvárosi Feketeföl-
dek 300 alatt 

felakasztotta magát 

T o k a i Sándor 64 éves napszámos, mire ráta-
láltak, halott volt. Az öngyilkosságot gyógyít-
hatatlan betegsége miatt követte el. — T ö r -
k ö l y István 48 eves él el mi szer kereskedő, hadi-
rokkant, külső Csongrádi-sugárut 12. szám 
alatti lakos 

felakasztotta magát, 

médiait. Tettének oka: súlyos anyagi Helyzete. 
— K o v á c s Mária 20 éves sövényházai leány 
napokkal ezelőtt öngyilkossági szándékkal ma-
rólúgot ivott. Vasárnapra virradó éjszakára a 
közkórházban meghalt. — Felsőtanyán szom-
baton est« a kocsmázó legények 

vére« verekedést 

rögtön?ztek. E a j o s Sándor 22 éves legényt 
S z a b ó Ferenc nevü harátja nyakon szúrta. 
Lajost a klinikára vitték a mentők, Szabót a 
rendőrség őrizetbe vette. — Ha r ma t h Matild 
2 éves kisteleki leányt 

egy 16 fejberugfa. 

Életveszélyes állapotban a szegedi kórházba 
hozták a mentők. — G á b r i k György 11 hó-
napos gyermek szüleinek Hajnal-ucca 11. szá-
mú házában forró levessel 

leforrázta magát. 

X gyermekklinikán ápolják súlyos égési se-
bekkel. A szülők ellen gondatlanság miatt meg-
indult az eljárás. — J u h á s z Dóra Lajos 43 
éves cipészmester ittas állapotban 

leesett kerékpárjáról 

ós súlyos agvrázkódást szenvedett. A közkór-
háziban ápolják. — M e t z i r g Gyula 35 éves 
menhelvi gondnok a szombati motorversenyen, 
verseny közben 

gépéről leesett 

cs váll csonttörést szenvedett. A menlők a kór-
házba vitték. — U n d i Antal állásnélküli mol-
nárfegód Mohácsról Szegedre jött munkát ke-
resni. Munkát nem talált és efölött való elkese-
redésében 

homokkal megmérgezte magát 
oly módon, hogy a Tisza parton megevett két 
marokra való homokot. Állapota élctveszélves. 
— A Feketesas-ucra és a Kigyó.ucca sarkán 
súlyos autószerencsétlenség történt. B o d ó Ti-
bor 24 éves kereskedő motorkerékpárjával 

beleszaladt egy mezőherényi autóba, 
melyet S ó t u s Béla soffőr vezetett. Bodó Tibor 
lábát törte és sulvos belső sérüléseket szenve-
dett. Állapota sulvos. A rendőrség megállapí-
totta, hogy Bodónak nem volt motorvezetői iga-
zolványa és szabálytalanul vette a fordulót, Só-
tus viszont a megengedettnél gyorsabban ha j-
tott. Ilyenformán a szerencsétlenségért mind-
ketten felelősek. 

S z o b a f e s t ő 
és m á z o l é s e g é d e k e t 
felvesz F E S T Ő I P A R V Á L L A L A T 

Feketesas ucea 22, szám. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mini 
emlékezetes, egy hónappal ezelőtt lépett életbe 
a szegedi festőiparban a kollektív szerződés, 
amelyet valamennyi munkaadó elfogadott. Az-
óta a fes/tőszakmában zavartalanul folyt a mun-
ka- Hétfőn reggel a Szegeái Fvstőiparvdtlalat 
35 munkása sztrájkba lépett. ímert a munkaadó a 
kollektív szerződés értelmében nem volt hajlandó 
javítani a munkabéreken- A megállapodás sze-
rbit ugyanis szeptember 3-tól két. illetve négy-
filléres bérjavitds esedékes. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi közigazgatás decentralizálása, illetve a köz-
igazgatás tanyai kirendeltségeinek felállítása 
ujabb lépéssel haladt előre. Mint ismeretes, évek 
óta foglalkoznak a városházán, de különösen a 
szegedi tanyavilágban ezzel a kérdéssel. A ta-
nyaiaknak azt a követelését, hogy vigyék ki hoz-
zájuk a közigazgatást, mert nagyon sokszor 
megtörténik, hogy valami hatósági bizonyít-
ványért, vagy a néhány pengős kihágási bírság-
ért hatvan-hetven kilométert kell a tanyaiaknak 
gyalogolniuk, mér régóta jogosnak mondják az 
illetékesek, csak módot nem találtak eddig an-
nak kielégítésére-

Dr. Katona István tanácsnok, aki tanács-
noki állását juniusban nyerte eí, megválasz-
tása után kidolgozta a tanyai közigazga-
tási kirendeltségek felállításának terveze-
tét és azt bemutatta dr- Pálfy József polgár-
mesternek, aki ennek a kérdésnek a megoldását 
szintén felvette polgármesteri programjába. A 
polgármester Katona István tervezetét vélem 5-
nyezés végett a tiszti ügyészségnek adta ki, 
amely jelentését most terjesztette a polgármes-
ter elé. Az ügyészség megállapítása szerint 
Katona István tervezete minden tekintetben meg-
felelő és alkalmas a megvalósításra. Megállapítja 
az ügyészség azt is. hogy a tanyai kirendeltsé-
gek felállítására valóban nagy és sürgős szük-
ség van. csupán azt ajánlja, hogy a kirendeltsé-
giek megszervezése és felállítása előtt az ille-
tékes közigazgatási szervek állítsák össze a köz-
igazgatási élet tanyai vonatkozású statisztikai 
kimutatását. Ez a statisztika fogja megmutatni, 
hogy a megszervezendő közigazgatási kirendelt-
ségeknek milyen tisztviselő-létszámra lesz szük-
ségük-

Az elsőfokú közigazgatási hatóság már össze-
gyűjtötte a legfontosabb statisztikai adatokat, 
amelyek igen érdekes képet nyújtanak a ta-
nyaiak közigazgatási ügyforgalmáról. A kimuta-
tás szerint az elsőfokú közigazgatási hatóság a 
mult évben 44-000 aktát intézett el. Ebből az 
óriási tömegből 3150 esik Felsőtanyára és 6712 
Alsótanyára. A két tanyavilág tehát az egész 
aktaforgalomnak a közel negyeárészében volt 
közvetlenül érdekelt. Kiderült ezekből az ada-
tokból az is, hogy a mult évben Felső tanyára 
1500, Alsótanyára 3200 marhalevelet állítottak 
ki, a városi kihágási bíróság 3025 ügyébői Fel-
sötanyára 367. Alsótanyára pedig 623 esett. 

Ezek a számok bizonyítják a legdöntőbben, 
hogy a tanyai kirendeltségek felállítása ese-
tén a tanyákon élő szegediek mennyi felesleges 
úttól, idő- és pénzpocsékoldstól szabaáulnak 

'A 35 festőmunkás sztrájkjáról lájer Dezső, a 
szegedi szociáldemokrata párt titkára kijelen-
tette, hogy a munkások ragaszkodnak a mind-
két részről aláirt kollektiv szerződés betartásá-
hoz és addig nem hajlandók megkezdeni a 
munkát miig a foérjavitást nem adják meg. A 
többi helyen ezt mindenütt teljesítették-

A munkabeszüntetés ügyéiben egyelőre nem 
Indult meg semmiféle közvetítési akció, valószínű 
azonban, hogy rövidesen sikerül békét terem-
teni. 

meg, mert eddig akár maífealevélre, akir sze-
génységi bizonyítványra volt szükségük, a kár, 
valaimi kihágást követtek el és idézőt kaptak a 
kihágási bíróhoz, ott kellett hagyniuk tanyáit, 
munkát és be kellett jönniük a városba, aani 
legalább egy teljes munkanapjukat rabolta el 
esetleg éppen a legnagyobb dologidőben. 

Okirathamisitási per 
egy pengő miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ara-
tási munkálatok előtt V a r g a Sándor vásárhelyi 
gazda leszerződtetett kaszásnak két román kato-
naszökevényt: S z a b ó Ferencet és C s i k ó s Jér 

nost és egy pengő foglalót adott nekik. Ezek azon-
ban nem álltak idejére munkába, így Varga arról 
értesítette őket, hogy nem reflektál a munkájukra 
és adják vissza nekik az egy pengő foglalót, addig 
a munkakönyvüket nem adja vissza. A két fiatal-
ember ekkor olyan elismervényt hamisított, amely-
ből az tünt ki, hogy a gazdának visszafizették az 
egy pengőt és ennek alapján az iparhatóságnál kö-
vetelték a munkakönyvüket. A hamlsitá* azonban 
kiderült. A két munkás hétfőn került magánokirat-
hamisítás miatt a szegedi törvényszék elé. Előad-
ták, hogy az egy pengőt élelemre elköltötték, Így 
azt visszafizetni nem tudták- D « keresni sem tud-
tak, mert a munkakönyvük ott volt a gazdánál. 
Kénytelenek voltak tehát egy elismervényt hámi-
sitani, hogy ezáltal hozzájussanak a munkakönyv-
höz. Keresetükből megfizették volna a foglalót A 
bíróság az enyhítő körülményekre való tekintettel 
Szabót 14, Csikóst 8 napi fogházra Ítélte. 

Hirdetmény 
A Benedict-iskola első tanfolya-
mai Szegeden, Dugonics tér I I 
alatt megkezdődtek. Az uj tanfo-
mokra egyelőre naponta 9-től 21 
óráig lehet beiratkozni. 212 

Défmagyarország 
l e g y iroda Világszenzáció! 

out. HUBERMANN 
Belvárosi Moziban. 

Jegy 2 pengőtől, valamint a 10 grandiózus koncert bérlete ked-
vezményes feltételekkel a DÉLMAGYARORSZAG jegyirodában. 

fi közigazgatási aktaforgalom 
egynegyed része tanyai vonatkozású 

Statisztika készül a tanyai közigazgatási kirendeltségek meg-
szervezéséhez 


