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800 szegedi munkás 
nem jul kenyérhez, mert Idegeneket 
alkalmaznak husz építkezésnél 

Az iparhatóság megkezdi a munkásfelvételek ellenőrzését 

(A Délmagyarország munkatársától) Néhány 
nappal ezelőtt — mint a Délmagyarország is be-
számolt arról — a kűmüvesmunkások nagyobb 
csoportja megjelent az iparhatóságnál és azt pa-
naszolta, hogy az építkezéseknél tul nyomórészt 
idegen, környékbeli munkásokat alkalmaznuk. Dr. 
Röth Dezső tanácsnok, az iparhatóság vezetője 
jegyzőkönyvbe foglaltatta a panaszt és megbízta a 
küldöttséget, hogy járják be az építkezések színhe-
lyeit és maguk is igyekezzenek megállapítani, 
hol alkalmaznak nagyobb számban idegen munká-
sokat a helybeliek rovására. 

A kőmüvesniukások az iparhatóság felhívásá-
hoz képest végigellenőrizték az építkezési helye-
ket és névsorba foglalták, hogy hol dolgoznak 
idegen munkások. A névsorból az állapitható meg, 
liogv Szegeden a folyamatban lévő 26 építkezés 
közül mintegy husz helyen nagyobbszámban ide-
gen munkásokat foglalkoztatnak. Van a mun-
kások között kevés szegedi, de legnagyobbrésze 
vidéki és ilyenformán — a munkások információja 
szerint — legalább SOO szegedi munkás esik el 
a kenyérkeresettől. 

A munkások által összeállított névsor a követ-
kező helyekeri végzett építkezéseket tünteti fel. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

este hét óra előtt már óriási embertömeg gyűlt 

3ssze a városháza előtt a szegedi légvédelmi riadó 

premierjére. Az emberek az eget kémlelték és 

izgatottan beszélgettek. Várták a riadót, amely 

majd belehasit a csendbe és vésztjóslóan figyel-

mezteti a közönséget a veszélyre. Többen a »kö-

zeledö repülőgépeket® kémlelték, amelyek a riadó 

hírére megjelennek Szejed fölött... Az óramutató 

a városháza tornyán lassan kúszott előre, az iz-

galom viszont rohamosan emelkedett. Közben az 

óra elütötte a hetet. A városháza öreg tornyának 

harangja 

méltóságteljes kongatásha 

kezdett- Lendült egy-ke:töt a harang nyelve, az-

tán elhallgatott. A városháza tornyára lassan fel-

kúszott egy vörös zászló. Aztán megint nem tör-

tént semmi. A közönség leste 

a szaggatott >-ziréi)ázá".f. n haran-
gok ijedt félreverését, 

de a percek csöndben multak. Csak egy vörös 

motorbicikli keltett feltűnést, amely 

hangos dudálással 

száguldott végig a téren és ugy tett, mintha 3 

alarmirozná a várost... 

Belvárosi Mozi Csütörtök 

Egy férfiért sem érdemes 
Az osztrák filmgyártás különleges filmje. 
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ahol nagyobbszámban idegen munkások dolgoz-
nak : 

Gróf Appomji Alberl-ucca, Korona-ucca, Gizel-
la-tér, Boldogasszony-sugárut (három helyen is), 
Kálvária-ucca, Kormányos-ucca, Kálvária-tér, 
Sziics-iicca. Deák Ferenc-ucca, Kelemcn-ucca, 
Somogyi-ucca, Tisza Lajos-körut (két helyen), 
Csongráái-sugárut, Zerge-ucca, Szentháromság-
ucca, Vaspálya-ucca, Alsótiszapart. 

A munkások szerint két helyen állami építke-
zéseken dolgoznak, másik kél helyen pedig egyházi 
építkezések folynak, ahol túlnyomórészt idegen 
munkásokat alkalmaztuk. Igaz viszont, hogy eze-
ket az építkezéseket is vállalkozóknak adták kl 
és a vállalkozók veszik fel a munkásokat.. Mind-
amellett a vállalkozói szerződésben ki lehetett vol-
na kötni, hogy elsősorban helybeli munkásokat 
lehet alkalmazni a megállapított órabér ellené-
ben. 

A névsor birtokában az iparhatóság és a mun-
kaközvetítő hivatal most megkezdi az építkezé-
seknél a munkások ellenőrzését. Kiterjed az el-
lenőrzés arra is, bogy a megállapított minimális 
órabéreket mindenütt betartják-e? 

A várakozás perceit a korzón elhelye e t 

cigányzenekar 

enyhítette. Egymásután hangzottak fel a szebbnél 

szebb magyar nóták. A közönség lassan oszladozni 

kezdett... Megunták a dolgot a gyereke'? is. akik 

perceken keresztül tátott szájjal figyelték az elkö-

vetkezendő eseményeket, da miután nem kaptak 

tak semmit, elmentek a Stefániára játszani. 

Már 15 perccel mult hét óra, de az talarmx 

csak nem akart elkövetkezni... Végre félnyolc előtt 

néhány perccel ujabb esemény történt, ami fel-

ajzotta az érdeklődést. Felkúszott a vörcs lobogó 

helyett a toronyra a fehér zászló, ami azt jelez-

te, hogy 

vége a riadókészültségnek. •. 

Valahol megszólalt egy árva sziréna és pana-

szos hangon elbődült... A városháza harang'a is 

jelezte, hogy vége a riadónak... A közönség el-

oszlott. a cigányok tovább játszottak, mintha mi-

sem történt volna... 

Miután a Széchenyi-téren nem sokat lehetett 

hallani a légvédelmi riadóból, kérdést intéztünk 

a tűzoltósághoz, 

ahol Horváth főparancsnok a következő felvilágo-
sítást adta: 

* — Ttilajdonképen nem riadó volt a szerdai, 

hanem csali próba, sajnos, azonban nem vált 

ugy be, ahogy kellett volna. Mi is több helyen 

figyeltük a leadott jeleket és megállapítottuk, 

hogy sem a haranqzugást, sem a szirénázást nem 

lehetett hallani. A városháza tornyának harang-

szavát már a Duaonics-téren sem lehetett hallani. 

A jelek tehát nem megfelelőek, ezért gondoskod-

ni kell megfelelő je'e'iröl. Legközelebb a tornyok 

tetejére szerelt elektromos szirénák adják le a 
riasztó jeleket. Az autók is szirénáztak, azonban 

ezek se ii váltak Iw, mert csak azokban az uccák-

ban csináltak zajt, ahol végigrobogtak, m ir a 

betorkoló uecákban sem lehetett hallani szavukat. 
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LBMPEL és HEGYI ĝ 

Szálasit 
egyhónanra ítélték 

izgatásért 
Budapest, május 19. A büntetőtörvényszék szer* 

dán délben tárgyalta Szálasi Ferenc ujabb ízga* 

tási bűnperét. Szálasi ellen az ügyészség sajtó ut-< 

ján elkövetett ötrendbeli felekezeti izgutás bün-

tette és kétrenábeli, az állam és társadalom tör-

vényes rendjének erőszakos felforgatására irá-

nyuló Izgatás, vétsége címén emelt vádat 

Szálasi Ferenc tagadta bűnösségét. Védője bi-
zonyítási indítványokat terjesztett elő, amelyeket 
azonban a biróság elutasított. A perbeszédek 
hangzottak cl, majd a törvényszék másfélórás ta-. 
nácskozás után hirdette ki ítéletét. 

A biróság bűnösnek mondotta ki Szálasi Fe-
rencet egyrendbeli sajtó utján elkövetelt hitfeleke-
zet elleni izgatás vétségében és ezért egyhónapi 
fogáhzra ítélte. Az állami és társadalmi rend tol • 

forgatására irányuló izgatás vétsége, valamint a 
nemzetgyalázás vétségének vádja alól felmentette. 

Az indokolás szerint Szálasi cikkében hasznftlt 
kifejezések alkalmasak arra, hogy a keresztény 
hit felekezet tagjaiban a zsidóság ellen ellenséges 
érzületet ketsenek és a zsidóság ellen gyűlöletra 
izgassanak. A büntetés mértékének megállapításá-
nál enyhítő körülményként mérlegelte a törvény, 
szék a vádlott büntetlen előéletét, továbbá azt. 
hogy cikkeit hazafias érzésből fakadó elfogultsá-
gában irla és ez ítélőképességét korlátozta. 

Az állam felforgatására irányuló izgatás vád-
ja alól azért mentette fel, mert a vád tárgyává 
tett közleményekben erőszak alkalmazására utalii 
kitételek nem találhatók. A nemzetgyalázás vádja 
alól is fel kellett menteni a vádlottat, mert az 
inkriminált kitételek nem alkalmasak arra, hogy 
a magyar nemzet megbecsülését Cborbitsák. 

A vádlott és védője fellebbezett a bűnösség ki-
mondása miatt, az ügyész pedig a felmentések 
miatt, továbbá az itélet súlyosbításáért és az eny-
hítő szakasz alkalmazása miatt. 

A naptól kiszőkült, hennázott és minden 
elrontott 

hajfestést 3 P_érl 
rendbehoz. 

Szőkítés. Gép- és villanynélküll tartós 

ondolálás 6 P 
Grosz fodrász 
Budapest, Károly-körut 1. 

LÉGVÉDELMI RIADÓ 
helyett 

cigányzenés várakozás a Széchenyi-téren 
Nem vált be az első légyédelmi próba 

Gyengék voltak a harangok és a szirénák 


