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Rapid immkáselliocsáj-
tások az OTI-épitkezésnél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
(örtökön délelőtt munkásküldöttség járt a vá-
rosházán, dr. T ó t h Béla polgármesterhelyet-
tessel akart beszélni. A küldöttség tagjai tele 
voltak panasszal: 

— Az OTI székház épitésénél dolgoztunk, 
18 fillér órabérért a saját szerszámunkkal, — 
mondották. Amikor alkalmaztak bennünket, 
azt mondották, hogy lesz munkaalkalmunk 
mindaddig, amig a székház építkezése tart. 
Ebben biztunk is és nem igyekeztünk a me-
zőgazdasági munkáknál elhelyezkedni. Az ígé-
ret ellenére szerdán este a főpallér közölte ve-
lünk, tizennyolc napszámossal, hogy tovább 
nem tud foglalkoztatni és csütörtökön már ne 
is jelentkezzünk a munkahelyen. 

— Ma reggel mégis elnéztünk az építkezés-
hez és láttuk, hogy javában dolgoznak, sőt azt 
hallottuk, hogy ujabb munkásfelvétel is volt, 
csakhogy az uj munkásokat jóval alacsonyabb 
bér ellenében alkalmazták. Most mi itt állunk 
munka és kenyér nélkül. Ha előbb megmon-
dották volna, hogy csak ilyen rövid ideig lesz 
számunkra munkaalkalom 400.000 pengős 
építkezéseknél, akkor az aratási és cséplési 
munkáknál néztünk volna kereset után, de 
most már ezekről a helyekről is kiszorultunk. 

A munkások valamennyien nagy családot 
tartottak el a napi 1.80—2 pengős keresetük-
ből, súlyosan indokolatlannak és igazságtalan-
nak tartják, hogy egyik napról a másikra ki-
tették őket a munkából. Azt hangoztatják, 
hogy a napszámosmunkásokkal sem bánnak 
el igy, hanem legalább a hét elején felmond-
ják a munkát, hogy a hét végéig alkalmuk 
legyen más kereset után nézni. A munkások 
móst azt kérték E r d é l y i Andrástól, a szék-
házépítés vállalkozóiától, hogyha nincs tovább 
szükség számukra, legalább a 3 napos felmon-
dási iaőre járó napszámbérüket folyósítsa, 
mert kenyér nélkül állnak családinkkal együtt. 

A munkások kívánságáról beszéltünk az 
építkezés színhelyén E r d é l y i András vál-
lalkozóval, aki kijelentette, hogy azért mond-
tak fel a 18 napszámosnak, mert a betonozá-
si munkát befejezték és máshol nincs számuk-
ra munkaalkalom. Uiahb munkásfelvétel Er-
délyi szerint nem volt. ellenben elismerte azt. 
hogv a munkások egvrésze még legutóbb is 14 
—15 órát doleozott, mert sürgős a munka. A 
mészoltó munkás munkaideie ma is 14 óra na-
ponkint. Közölte Erdélvi azt is. hogy a napszá-
mosoknak egvik napról a másikra szoktak fel-
mondani és ehhez tartotta ő is magát. 

A munkások elhatározták, hogv először a 
városházán próbál iák elintéztetni ügyüket, ha 
pedig ez nem sikerül, akkor a bírósághoz for-
dulnák és a 3 napos felmondási időre jlüró bé-
rük megítélését kérik. 

H miniszterelnök 
Királyszáüáson folytatja 

pihenését 
Bv'dopeet. julius 9. A legújabb jelentések 

Bzerint Gömbös Gyula miniszterelnök egész-
eégi állapota annvira javult, hogy az felesle-
gessé teszi a további orvosi kezelést. A minisz-
terelnök Nagytétényből rövidesen Király szál-
lásra megy és ott tölt el pihenésben négv-őt, 
hetet. 

II japán delegáció teája 
Budapest, julius 9. Az Interparlamentáris 

Unió értekezletére Budapestre érkezett japán 
küldöttség csütörtökön délután 6 órakor a Mar-
git-szigeti Palatinus-szállóban teát adott Ja-
pán magyar barátainak tiszteletére. A teán 
megjelent J ó z s e f Ferenc kir. herceg és fe-
lesége A n n a főhercegnő, vitéz leveldi Ko z-
ma Miklós belügyminiszter, H ó m a n Bálint 
kultuszminiszter és felesége, T a h v László 
államtitkár, T a s n á d y N a g v András kul-
tuszállamtitkáx, M i ke ez ŐdÖn miniszteri 
osztályfőnök, a miniszterelnökségi sajtóosztály 
vezetÓje és még sokan mások. A vendégeket 
M a k a i m a Kozo , a japán küldöttség veae-
tője japán nyelven üdvözölte. 

K Ö N N Y E N V I S E L I 
A N A G Y M E L E G E T 

Ü Ü P E L » üEGYS-fále 
cérna froplcal inpben, 
készen és méret szer itt 

H í r e i t 

Az idő 
A Szegedi Meteorologial Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 34.2, a legalacsonyabb 20.2 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre reduikálva 
reggel 760.5, este 757.6 mm. A levegő páratar-
talma reggel 75, délben 42 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 2—3. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat; Nyugat felől zivatarok és a 
hőség csökkenése, az Alföldön valószínűleg 
még nem lesz lényeges változás. 

— Makai Sándor — egyetemi tanáT. Buda-
pestről jelentik: Dr. M a k a i Sándor erdélyi 
református püspököt, a kiváló irót és esztétát, 
aki az elmúlt hetekben vonult nyugalomba és 
végérvényesen Magyarországra költözött, a Ti-
sza István tudományegyetemen a református 
hittudományi karon üresedésben levő pastorá-
lis teologiai tanszékre egyetemi nyilvános ren-
des tanárrá kínevezték. 

— ŐSRÉGI'LELETEK EGY CSANYTELEKI 
TANYA UDVARAN. Pár nappal ezelőtt Pó-
c s a i Mátyás csanyteleki gazdálkodó tanvahá-
zának udvarán ásatott. Munkaközben I. László 
korabeli arany- és bronzgyürüket, fülbevaló-
kat, karosattokat és másféle ékszereket talál-
tak. Másik domb alól jazig-kori bronzfibula és 
üveggyöngy került elő. A leletekről jelentést 
tettek a vármegyei muzeumnak, ameíy egvik 
megbízottját küldte Csanytelekre, hogy az 
ásatásokat folytassák. Szakértői véleménv sze-
rint Csanytelek és Tömörkénv környékén ér-
tékes ősrégi emlékek találhatók, most intéz-
ményesen folytatják az ásatásokat. Szeged 
környékén, különösen a csanádmegyei közsé-
gek területén M ó r a Ferenc rengetek ilyen ér-
tékes leletet talált, ezért a csanyteleki ásatá-
sok leleteit most a szentesi muzeumnak enge-
dik át. 

— Serbán István kitüntetése. Budapestről 
jelentik: A kormányzó dr. Ser b á n Iván m. 
kir. gazdasági főtanácsosnak a Magyar Külke-
reskedelmi hivatal elnökének tisztségétől tör-
tént megválása alkalmából értékes és eredmé-
nyes munkásságának elismeréséül a magyar 
érdemrend középkeresztjét a csillaggal ado-
mányozta. 

— Budapesten hirtelen meghalt a len-
gyel parlament elnöke. Az Interparla-
mentáris Unió egvik résztvevője, dr. Henryk 

i Löwenherz, aki a lengyel delegációt vezette 
Budapestre, szállodai szobájában hirtelen meg-
halt. A 71 éves politikus a lengyel képviselő-

! ház alelnöke volt. Löwenherzet, aki reggel 7 
órakor Lengyelországba akart utazni, a szo-
bapincér 6 órakor felköltötte, azután eltávo-
zott a szobából. A lengyel delegáció tagjai 
hiába várták Löwenherzet, nem jelentkezett. 
Bosszat sejtve, bementek szobájába és az idős 
politikust az ágyra dőlve holtan találták; öl-
tözködés közben érte utol a halál. Valószínű-
leg szívszélhűdés végzett vele. Löwenherzet, 
Varsóba szállítják és ott temetik el. 

— Istentisztelet a zsinagógában _ péntek este 7 
órakor. Szombat délelőtt 10 órakor, köznapokon 
reggel fél 7-kor és este fél 8-kor. 

— Kéthly Anna a szociáldemokrata párt mó-
ravárosi pártvacsoráján. A szociáldemokrata 
párt móravárosi pártszervezete 11-éri, szomba-
ton este fél 9 órakor ifi. ördögh József Fara-
gó-ucca 27. szám alatti vendéglőjének kerthe-
Iviségében pártvacsorát rendez. Felszólalnak: 
Kéthly Anna országgyűlési képviselő, dr. Ber-

. kes Pál, Dánt János, dr. Valentínu Ágoston é6 
1 Vörös József. 

— Gyomorsavas szellemi munkásoknál, neurasz 
téniás embereknél és betegeskedő asszonyoknál 
reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár termé-
szetes „Ferenc József ' keserüviz rendkívül jóté-
kony hatást fejt ki. 

— Halálozás. Hosszít betegség és sok szenve-
dés után csütörtökre virradóra meghalt Kamp 
Ferenc, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
szegedi fiókjának főnökhelyettese, alig ötven-
esztendős korában. Nemrégen súlyos műtéten 
esett keresztül, amputálni kellett az egyik lá-
bát. Többször operálták, de erős szervezete ki-
bírta ezeket a súlyos beavatkozásokat. Javulá-
sa csak látszólagos volt. Egy héttel ezelőtt agy-
vérzést kapott és a roham, rövid időközökbén, 
kétszer megismétlődött. Orvosai már nem igen 
bíztak felgyógyulásában, de szervezete fölvette 
ez ellen a betegség ellen is a küzdelmet. Ket 
nappal ezelőtt komi !;!:ációk jelentkeztek, tü-
dőgyulladás lépett fel, amely azután végzett a 
beteggel. Kamp Ferenc tragédiája mindenütt 
őszinte részvétet keltett. A kedves, jókedélyfl 
banktisztviselőt az egész város ismerte és sze-
rette. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphatnak a 
Munkaközvetítő Hivatal utján: 8 kovács, 2 bognár, 
2 szijjártó, 2 kőtörő és 25 kubikos Csongrádra, 2 
magyar szabó, 1 borbély, 3 cipész vidéken, 1 ló-
ápoló, 3 gazdasági mindenes, 1 fejős béres. Hadi-
gondozott munkahelyeik: 1 szállodai udvaros, 10 
cipőgyári munkásnő, 1 keményitőgyári munkás. 2 
kendergyári munkás, 15 gyümölcscsomagoló nő. 

— A szentferencrendi tartomány káptalanja. 
Budapestről jelentik: A Szűz Máriáról elnevezett 
magyar Szent Ferencrendi tartomány csütörtököm 
tartotta káptalanját, amelyen P. S c h r o t t y Pál 
római generális definitor elnökölt. Ez alkalom-
mal tartották meg a három évenkint szokásos vá-
lasztásodat. Ennek során tartományfőnökké im-
már másodízben S c h e i r i c h Bonaventurát vá-
lasztották meg, akit 1933-ban választottak meg elő-
ször erre a tisztségre. 

— A 18 éves leány a Dunába ölte magát 60 
éves szerelméért. Budapestről jelentik: S z i -
g e t i Karola 18 éves leány néhány nappal ez-
előtt 8 oldalas levélben jelentette be a rend-
őrségnek, hogy öngyilkos lesz, mert szerelmes 
egy 60 éves emberbe és csalódott szerelmében. 
Az öngyilkosságot a Batthyány-tér közelében 
követte el, ahol beugrott a Dunába. Holttestét 
csütörtöáön délelőtt Ráckevén húzták ki a víz-
ből. 

— Szerelmi dráma Baranyában. Pécsről jelen-
tik: A város mellett levő Balokárryi-dűlőben holtan 
találták R o m s i c h József továbbszolgáló kato-
nát és M a n n e k Katalin dorsmundi születésű ne-
velőnőt, aki szintén Pécsett volt alkalmazásban. A 
két holttest kőzött Frommer.pisztoly feküdt. A 
vizsgálat megállapította, hogy Romsidh először 
mellbe, majd fejbelőtt« a leányt, azután pedig sa-
ját szájába lőtt. Mindketten azonnal meghaltak. 
Romsich a polgári életben bőrgyári munkás volt 
és különváltan élt feleségétől. A leánnyal katonai 
szolgalata alatt ismerkedett meg. 

VIII. Edward a Riviérán 
Párig, julius 9. Clerk párisi angol nagykö-

vet bejelentette, hogy VIII . Edward király a 
közeljövőből két hetet a Riviérán szándéko-
zik tölteni. A nagykövet felkereste Salenoro 
belügyminisztert és közölte vele, hogv VII I . 
Edward Franciaországba érkezik és a Riviérán 
két hetet fog tölteni. Az angol kir^Iv július 
26-án érkezik Franciaországba, és résztvesz 
Vimv vároehan a világháborúban elesett kana-
dai katonák emlékére felállított emlékmű fel-
avatási ünnepségein. Az uralkodó ezután 
Vimvből utazik tovább a Riviérára. 


