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később ujabb robbanások hallatszottak. A tü-
zérségi támadás célja Guadaloupe Vontarabie 
erőd volt. Az erődót nem találták el. 

21 óra 30 perckor Trun vidékénél hallatszik 
erős ágyúzás, amely kisebb megszakításokkal 
egyre tart. 

A felkelők készülődése 
Madrid ostromára 

Páris, augusztus 11. A Havas Iroda hen-
di^'ei tudósítójának jelentése szerint, a felkelők 
csapatainak n/igyobh része mér Madrid elfiti 
állomásozik, ngvanakkor azonban a. catalonai 
hadszintéren élénk tevékenység észlelhető. A 
felkelőknek állandóan ujabb csapatai érkeznek, 
ugy, hogy a közeljövőben az egész vonalon 
valószínűleg erős támadás indul meg. 

Néfy kormány 
Piris, augusztus 11, Huszonötödik napja 

tart már a spanyol polgárháború. A jobboldali 
haderők Spanyol-Marokkón kivül kezükben 
tartják az anyarország területének felét is. a 
madridi kormányhatalom az ország másik felé-
re terjed ki. Nem kevesebb, mint négy kormány 
uralkodik a spanyol félszigeten: a. m/rdridi bal-
oldali kormány, a buroosi nemzeti ellenkor-
mány, az Alrinntébm székelő nemzetvédelmi 
tanács és a barcelonai katalán kormány, nem 
is szólva arról a számtalan helyi bizottságról, 
amelyek szintén teljesen függetlenül uralkod-
nak a, maguk környezetében. 

Barcelona úgyszólván teljesen független ál-
lam a vörösök kezében Valenciát önálló 
védelmi bizottság kormányozza., amelynek tag-
jai a népfront vezéreiből tevődnek össze 
Ugyanilyen független védelmi bizottság ural-
kodik délen Toledóban, Huelvában és Albace-
'éhen. északon Santendrrben., Pilbaoban és 
iinn Sebastianban. 

SzfrftlkitA téptek a farttiggárl munkások 
NvaqlalfuwAfj « cipészipari munkások közölt a minimális 

munkabérek miatt 

szüntetéshez nyúlni. Ezt már meg is tették 
tegnap a Z s i v i n-mühely munkásai, szém-
szerint heten, kedden pedig K a r á c s o n y i 
Sándor 22 munkása lépett sztrájkba. 

— Remélhető — fejezte be nyilatkozatit La-
ter Dezső —, hogy a rendőrhatóság szigorú el 
lenőrzés gyakorlásával érvényt szerez a 
órás munkaidőt elrendelő kormányintézkedés-
nek és ebben a legnagyobb örömmel segítséget 
nyújt a cípészmunKásság is. 

Közölte még Lájer Dezső, hogy a legsimáb-
ban ment a 18 órás munkaidő életbeléptetése a 
papucsosiparban. ahol a mesterek méltányolták 
munkásaik helyzetét és olyan munkabéreket fi-
zetnek. hogy a 48 órás munkaidő alatt is el-
érik azt a keresetet, amelyet azelőtt csak 78 
órás munkaidő mellett értek el. Erre nézve a 
megállapodás már létre is jött. 

Fetweimi vrzstfálat 
három borsodi főszolga-

bíró ellen 
Miskolc, augusztus tl . Borsod vármegye kis-

gyülésér. B ó n i s Aladár alispán bejelentette, 
hógv a belügyminiszter apró hivatali szabály-
talanságok miatt fegyelmi vizsgálatot rendelt 
el Fekete Bertalan dr és Nyilas Ferenc dr., 
Bodrogi János tiszteletbeli főszolgabírók ellen. 

Dr. Fekete Bertalan ellen lefolytatandó fe-
gyelmi vizsgálattal a belügyminiszter Sopron 
vármegye közigazgatási bizottsága fegyelmi 
választmányát bízta meg. Sopron vármegye az 
elmúlt napokban leküldte Miskolcra dr. B a -
l o g h Dezső főszolgabírót a vizsgálat lefoly-
tatására. Megállapításait jegyzőkönyvbe fog-
lalta és Sopron vármegye közigazgatási bizott-
ságának fegyelmi választmánya elé terjeszti. 

Sopron vármegye főügyésze a vtóinditvánv 
alap ián fogja meghozni ax Ítéletet. 

radalom Spanyolország belügye. 
Az újságírók ama kérdésére. bo»y meg-

felel-e a valóságnak, hogy német haderők lát-
ták el a spanyol felkelőket lőszerrel, Mola ki 
Hente.tle. hogy a felkelőknek nincsen szüksé-
ge külföldi lőszerre, mert majdnem az egész 
spanvol hadiipar az ő kezükben van. 

i*5 francia repülőgép 
Barcelona, augusztus 11. 15 francia repülő-

gép. amelyet a madridi kormány rendelt meg 
Parisban, Barcelonába érkezett. A hét folya-
mán további szállítmányok várhatók. 

A német hadihajók 
Berlin, augusztus 11. A „Möve" és a „Kon-

dor" német torpedónaszád is megérkezett a 
spanyol vizekre. Ezídőszerint a következő né-
met hadihajók állomásoznak a spanyol vize-
ken. 

Két páncélos cirkáló, egy cirkáló és hat tor-
pedónaszád. 

Bár a Spanyolországban élő németek száma 
sokkal nagyobb, mint az ott tartózkodó más 
külföldiek száma, több külföldi hatalom mégis 
több hadihajót vezényelt a si>anyol vizekre, 
mint Németország. 

Heves harcok Irunnál 
Bayonnr. augusztus 11. A felkelők és a nép-

arcvonal kőzött Inintól néhány kilométerre 

heves csata zajlott le. Az ütközet nagy ágyú-

tűzzel kezdődött, majd a gyalogság erős gép-

fegyvertüzrt indított. A támadást a felkelő-

csapatok indították, akik parancsot kaptak, 

arra. hogy Basajci kikötőt és San Sebastiant 

foglal ják el. 
Az Havas Iroda különtudósitó.ja jelenti, 

hogy ma este 8 óra felé Vontarahle irányából 
M heve« robban#v hallatszott. Negyedórával 

(A Déhnagyarorszég munkatársétól) A sze-
ged» fúreszgvári munkások kedden este érte-
kezletet tartottak a Munkásotthonban, amelyen 
titkos szavazással elhatározták, hogy a munkát 
szerdától kezdve beszüntetik. A határozat előz-
ményeiről L á j e r Dezső titkár a következő-
ket mondotta: 

— A fürészgyári munkások résziben az első-
rendű élelmiszerekben bekövetkezett drágulás 
nyomása alatt, részben ped'g azért, mivel lát-
ták, hogy más foglalkozási ágaknál a legki-
sebb munkabérek olyan összegben nyertek 
megállapítást, amelyeknél ók aránytalanul ala-
csonyabb munkabérekért dolgoznak, — három 
héttel ezelőtt átiratban kérték munkabérük fel-
emelését. Háromheti huzavona után szomba-
lon órakereselüknek 8 fillérrel való felemelé-
sét közvetlen tárgyaláson terjesztették a mun-
kaadóik elé, a IS éven aluli munkások és a 
nők részére 6 filléres órabér-javítást kértek. 
Kedden délelőtt ujabb tárgyalást tartottak és 
ezen a fiirészgyárosok « százalékos bérjavitás 
megadására voltak hajlandók. Ez a hatszázalé-
kos bérjavitás óránkint I—J filléres .javításnak 
felelne meg Minthogy a munkások ezt nem ta-
lálták kielégítőnek, elhetarorták a munkabe-
szüntetést. 

— Ezídőszerint 100 fürészgyári munkás 
«ztrájkol Szegeden. A munkások bíznak abban, 
hogy a gyárosok mindenképen méltányos igé-
nylikét teljesítik és ebben az esetben mihama-
r.ihb helyreáll a termelés nyugodt menete. 

Lá jer Dezső a cipész és csizmadia munká-
lok helyzetéről ezeket mondotta: 

— A cipész és csizmadiaiparban a 48 órás 
munkaidő életbeléptetése a munkásság kóré-
ban najfF nyugtalanságot váltott ki. mert a 
munkaidő me.gröviditésÁvel *gyide.jü!<*g nem 
léptek életbe a minimális munkabérek u Kü-
lönösen a csizmadiaiparban ídóz«t* elő lehe-
;etl«n hely retet ez a kőrülméuv. A csizmadia -
munkások heti munkaideje ugyanis —100 
óra kőzött mozgott. A 48 óris munkaidő élet-
beléptetésével ezek a munkások keresetüknek 
a felél veszitenék el. ami a hosszú munkaicK 

alatt sem tett ki töhbet 8—14 pengőnél. Hasonló 
a helyaet több cipőmühelyben is. A munka-
adók egyrésze belátva ezt a tarthatatlan hely-
zetet. olyan mértékben emelte fel a munkabé-
reket, hogy a munkások a 48 órás munkaidő 
alatt is elérik azt a keresetet, amelyet eddig a 
hosszabb munkaidő alatt kaptak. A munka-
adók másik része azonban csak részben hajlan-
dó a keresetek kiegyenlítésére és ez okozza » 
munkások nyugtalanságát. 

— Joggal lehet tartani attól — folytatta a 
titkár —, hogy az ilyen üzemekben dolgozó 
munkások kénytelenek lesznek a munkabc-

SZEGEDt EMLÉKTARGVAK: 

Szegedi puipríka fából festve —.24 

Saegedi könyvjelző —.24 

Szegedi emlék váza fából égetve és festve —10 

Szegedi emlék stoppoló fa szépen festve —.10 

CUKORKA, CSOKOLÁDÉ: 

10 dkg méz, v. savanyu, v. cukorka —.17 

Negyed kg burgonya <iik<v —.27 

10 dkg csokoládé, drazsé — 20 

10 dkg zselé rukork» —24 

SPORTCIKKEK: 

Bőr futball külső l-es —.98 

Tennisz labda —.98 

Futball ffizőtü —.24 

Ping pong labda —14 

KERÉKPÁR ALK ATI, í.SZEK: 

Torpedó tengely —48 

Szelep sapka —06 

Spirál rugó ' -.18 

Kerékpár ipump« P 1«8 

PÁRISI U G Y ÁRUHÁZ RT. 
u e g s c . «arcomé» és i t m u « a s e n o r 

n detroiti képzőművészeti 
akadémia tanára 
Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nap óta a Hősök kapuja freskóinak el-
készítésén dolgozik A b a - N o v á k Vílmt*. * 
kiváló festőművész. Elkészült már a középső 
kapuiv falfestményének fővonala., a munka 
most szinte megszakítás nélkül folyik, hogy 
szeptember elejére teljesen elkészüljön Ked-
den Szegedre érkezett Aba-Növák tímnkájánaü 
megtekintésére S z e p e s i Zoltán amerikai fő-
iskolai tanár, a freskófestés egyik legkiválóbb 
szakértője, hogy a helyszínen tanulmányozza 
az uj rendszer szeri ni készülő freskófestést. 
Szepesi tizenöt év előtt került ki Amerikába! 
tudását csakhamar felismerték és ma a leg-
nagyobb amerikai képzőművészeti főiskolán, a 
(letroil-i Cranbroock Academv freskótan szé-
kének tanára. Nyári szabadságát használta fel 
az európai utazásra, most Skandináviából ér-
kezett Szegedre. Hosszú órákal töltött a Hő-
sök kapuja állványain és figyelte Aba-Nováfi 
különleges munkájál. Szepesi professzor dél-
után Aha-Novákkal együtt felkereste a sze-
gedi képzőművészek tárlatát az u j iparcsarhok-
ban. amelvet az Újszegedi Kaszinó rendezett. 
A detriot-i tanár és Aba-Novák megállapítot-
ták. hogy a szegedi festők heroikus munkát vé-
geztek ezzel a reprezentatív kiállítással, a be-
mutatott anyag felülmulta várakozásukat an-
nak ellenére, hogy még mindig az impresszio-
nista felkészültség látszik a szegedi festőid 
vásznain. Kifejezést adtak annak a vélemé-
nyüknek, hogy minden támogatást megérde-
melnek a szegedi képzőművészek, akik még 3 
mai sulvos viszonyok kőzött elhagyatottsácuk-
ban is tovább dolgoznak, produkálnak. Min-
denesetre szükség volna, megadni a lehetősé-
get több kiváló szegedi művésznek a fejlődés-
re és a tanulásra. A detroiti tanár Aba-NováK 
társaságában végigjárta a kiállítást és részle-
tesen megbe^z^te a kérdéseket a festőkkel. 
Szepesi Zoltán a szerdai napot még Szegede® 
tölti. 


