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Ujabb hajnali razziák 
a pékmlthelyekben 

Klhágási eljárás! indítanak azok ellen, akik a bizottság előli 
nem nyílják ki az ajtókat 

7A Délmagvar orszig munkatársától) Esz-
tendők óta tart a küzdelem az iparhatóság és 
a pékmesterek között a pékipari munkaidőt 
szabályozó törvény végrehajtása körül. A 
törvény rendelkezései ezerint a pékmesterek 
hajnali négy óra előtt nem kezdhetik meg 
műhelyeikben a munkát. A pékeknek, ha azt 
akarják, hogy reggel 6 órakor piacon lehesse-
nek készítményeikkel, a 4 órai kezdés esetén 
több munkást kell foglalkoztatniuk. A munka-
kezdés törvényben megállapított kezdőideiét 
eleinte nem tartották be. Ezért aztán szigo-
rúbb rendelkezéseket bocsáitottak ki és beve-
zették a mühelyrazzlákat. A razziák ellen 
azután ugy védekeztek a pékmesterek, hogy 
műhelyeiket lezárták és oda nem bocsáitottak 
bo a razziázó közegeket, akik igy nem állapít-

hatták meg a törvény megszegését. 
Nemrégen azután ujabb módszer alkalmazá-

sát kezdte meg az iparhatóság. Azok ellen a 
pókmesterek ellen, akik megakadályozták a 
hajnali ellenőrzést, éppen ugv megindították a 
kihágása eljárást, mint azok ellen, akiket ki-
hágáson értek. 

Ezen az alapon most is folvnak a razziák 
a város területén. Dr. Temesvárit László fo-
galmazó vezetésével járja végig a hajnali órák-
ban a razziázó-bizottsása a pékmühel veket, 
hogy ellenőrizze a munkaidőről szóló törvény 
betartását. Moei is több esetben zárt ajtókra 
talál a bizottság és hiába csönget, hiába zör-
get az ajtón, nem nyitják ki. Az ilven esetek-
ről jegyzőkönyvet vesznek fel és több pékmes-
ter ellen megindították a kihágási eljárást. 

Előkészületek 
a polgári légvédelem megszervezésére 
14 évlől 60-ig mindenkinek részt kell venni a légoltalom mun-
káiban — Rövidesen megtartják az első eísöléíilési gyakorlatot 

7A Délmagyarorsz'áa munkafárs'át&.y Jelen-
tett« a Délmagyarország, hogy a polgári lég-
védelemről ezóló törvény értelmében dr. Pálfv 
József polgármester elnökletével Szegeden is 
megalakult a légoltalmi bizottság, amely leg-
utóbb megállapította a Isaükséaes tennivalók 
sorrendjét A bizottság határozata alapján el-
sősorban összeírják azokat, akik a polgári lég-
oltalom szemvontjából kötelezettség alá von-
hatók. A törvény rendelkezése ezerint kötele-
zettség alá vonható nemre való tekintet nélkül 
mindenki, aki nem fiatalabb 14 évesnél és nem 

töltötte be hatvanadik életévét. 'Az összeírást 
nem a bejelentő hhvatal utján végzik, hanem 
adóbevallások alapján. Esetleges lakásváltoz-
tatását mindenki köteles késedelem nélkül be-
jelenteni. 

A légoltalmi bizottság megbizta a város 
mérnöki hivatalát, hogy készítse el a város 
részleges és teljes elsötétitési tervezetét és te-
gye meg a szükséges intézkedéseket az elsöté-
titési gyakorlatok előkészítésére. A mérnöki 
hivatal megállapította, hogv a város elsöté'i-
tése igen körülményes feladat, mert jelenleg 

diriden külön értesítés fielyett. 

firága jó feleségem, szeretett, felejthetetlen anyánk. 

Szabó árminné 
szül. Fried Laura 

tíuttmann Géza 
Stark György 

vejei. 

családjának és a hivatásnak szentelt áldásos élete 55-ik évében örökre eltávo-
zott körünkből. 

Pénteken délután fél 3 órakor temetjük. 
Szabó Ármin 

férje. 
Stark Györgyné, szül. Szabó Rózsi 
Guttmann Gézáné. szül. Szabó Magda 

leánvai. 
Gyászolják még testvérei, sógornői, sógorai és kiterjedt rokonsága, 
Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 
Külön villamoskocsik délután 2 órakor a Dugonics-térről. 
Szeged. 1936 november 19. 
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A Szabó L. és Társa cég személyzete mélységes fájdalommal jelenti, hogv a 
cég társtulajdonosa. 

Szabó Árminné 
hosszú szenvedés után elhunyt. 

Munkában eltöltött éloto során alkalmazottinak anyai ióindulatu támogató-
ja volt. kinek emlőkét soha norn múló' kegyelettel őrizzük meg. 

Szeged, 1936 noVember 19. 
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egyetlen áramkörön van mindon és igv, bn ki-
kapcsolják az áramszolgáltatást, nem jutnak 
áramhoz a klinikák és a kórházak 6em. már 
pedig ezeknek a müködéséro megszakítás nél-
kül mindig tszükség van. Az elsötétitési tervet 
a, mérnöki hivatal elkészítette és a polgári 
légoltalmi bizottság most felhívja a város la-
kosságát, hogv készüljön fel az elsötétítés! 
gyakorlatokra, szerezzo bo a ezükséges c-y^r 
tyákat és lámpákat, mert rövidesen kipróbál-
ják a mérnöki hivatal terveit 

A légvédelmi törvény alapián felhívja a bi-
zottság a város közönségét a padlások lomta-
lanítására is. Ezentúl a padlásokon semmi-
féle gyúlékony anvagot nem szabad tartani, sőt 
sodronyhálóval ke.ll kicserélni a padlás-reke-
szek lécből készített etválasztófalait ie. 

A bizottság rövidesen rendszeresíteni fogja 
a felvilágosítási eladásokat ugv a város bel-
területén, minit a tanyákon. Az előadásra ke-
rülő anyagot a népművelési bizottság rendelke-
zésére bocsájtja és az előadások megtartásá-
ról ez a bizottság gondoskodik. 

Gyilkosság 
a séfabot miatt 

7A Déhnagyarorszfía munkatársTltól.l Ok-
tóberben kegyetlenül meggyilkolták Nyári. 
András kisteleki legényt. A gyilkosságot Szabó 
Galiba János, Szabó Galiba Mihálv. Fff.ss La-
jos ós Vass József legények követték el. Az 
előzmény az volt, hogv egyszer elveszett Szabó 
Galiba Jánosnak a sétabotja és a gyilkosság 
napján megpillantotta a Szabó-kocsmába be-
lépő Nyári karján a botot. A kocsmában ös-
szeszólalkoztak a legénvek. a, verekedés azon-
ban akkor tört ki. amikor Nyári eltávozott. 
Szabóék utána siettek és Szabó G. János há-
tulról kétezer hátbaszurta. Nyári szaladni 
akart, de a többiek botokkal agyonverték. 

A négy vádlottat csütörtökön vonta fele-
lősségre a szegedi törvényszék Norát-tanácsa. 
Valamennyien ittasságukkal és önvédelemmel 
védekeztek. Dr. Márton József védő felszóla-
lása után a bíróság Szabó G. Jánost 10 hóna' 
pi börtönre. Szabó G. Mihályt 8 hónapi bör-
tönre, a többieket 4—4 hónapi fogházra itélto. 

Schlaclita Margit 
és Gáspár Pál előadása 
az nifföld és a falu prob-

lémáiról 
(A Délmagyarország munkatársától.) "A" Ka-

tolikus Ház nagytermében csütörtök este elő-
adást tartott S c b l a c h t a Margit, a Szociális 
Misszió főnöknője. A termet zsúfolásig meg-
töltötte a hallgatóság. Scblachta Margit előtt 
G á s p á r Pál pestvidéki plébános tartott elő-
adást az Alföld kulturadatairól. 

Tiltakozott az ellen, hogy az Alföldet mint 
református vidéket emlegessék. A száz év elől I i 
statisztikai adatokat összehasonlitva, a leg-
utóbbi népszámlálás adatival kimutatta, hogv 
az Alföldön jelenleg 2.8 millió katolikus ét, 
amely négyszerese a száz cv előtti katolikus-
Ságnak, a kálvinisták száma 1.3 millió, mi? 
száz évvel ezelőtt 68(i ezren voltak. Száz évvel 
ezelőtt az Alföld katolikus jellege elmosódni! 
volt, ma azonban határozottan domborodik ki. 
A városokról szólva, megemlítette, hogv a száz 
évvel ezelőtti Szegeden 30 ezer katolikus élt. 
amely a lakosság 92 százalékát tette ki. ma 110 
ezer a katolikus lakosság száma, a százalékos 
arányszám azonban mégis leesett, ma a katoli-
kusok a lakosságnak 88 százalékát teszik ki. 
Ez a tünet más alföldi városban is megfigyel-
hető. Végül az Alföld iskoláiról beszélt. 

S c h l a c h t a Margit „A falu értékei" cí-
men tartott előadást, a falu és n város egymás-
hoz való viszonyát fejtegette. A falu és a vá-
rói egymásra van utalva, mégis harcot vív 
egymással, ami nem egészséges helyzet és ami 
nem vezethet jóra. Sem a falu, sem a város 
nem tud esymás nélkül élni. kell, hogv kölcsö-
nösen érdeklődjenek egymás iránt, ezt a nagy 
iffazsásot azonban a kormányzat nem érzi át. 
Mind a két előadót a közönség tapsokkal kö-
szöntötte. 


