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DÉLMAGYARORSZÁG

A békésmegyei
kommunista szervezkedés
gyanúsítottjai
a szegedi vizsgálóbíró előtt

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette
a Délmagyarország, hogy a csendőrség Békésmegyében kommunista szervezkedést leplezett leA szervezkedés székhelye Orosházán volt, ahoi
Szemenyei György intézte a szervezkedés ügyét.
A házkutatások során sok propagandairatot találtak, azonkívül megtalálták a békésmegyei laktanyák tervrajzát is. A csendőrök annakidején
gyanúsítottat szállítottak be a szegedi ügyészségre. A vizsgálóbíró előtt most folyik a gyanúsítottak kihallgatása. Minden délelőtt — már
tiz nap óta — hallgatják ki a gyanúsítottakat,
köztük elsősorban Szemenyei Györgyöt és Weisliaus Aladárt, aki a központ küldötte voilt és aki
a külfölddel
állott összeköttetésben, kivülök
szarvast és békési földművesek, valamint budapesti munkások
vannak
fogva, akik agitációs
munkát végeztek Békésmegyében. A foelyok kinallgatása még ezen a héten tart.
—oo»—

Kecskeméti támadás
a szegedi gyümölcs ellen
( A Délmagyarország munkatársától.) J e lentette a Délmagyarország, hogy dr. T ó t h
Béla polgármesterhelyettes felkérésére a mullhéten bizottság tanulmányozta az ország nagyobb gyümölcstermő városainak piacát, hogy
a tanulmányút eredményeit Szegeden hasznosítsák. A bizottság járt Kecskeméten, N a g y kőrösön és Gyöngyösön, m a j d tapasztalatairól
jelentést telt a helyettes polgármesternek. A
jelentés alapján dr. Tóth Béla hosszabb n y i latkozatot tett a Délmagyarországnak a szegcdi gyümölcsexport fejlesztéséről. A z t mondotta nyilatkozatában többek
között,
hogy
,,ÍI bizottság jelentése szerint a kecskeméti exportőrök és nagykereskedők véleménye megegyezik abban, hogy a barack Szegeden sokkal szebb és olcsóbb, mint Kecskeméten; 1—2
év múlva Szeged lesz a gyümölcsszállitás központja."
A polgármeslerhelyettes nyilatkozatát most
éleshangu cikkben támadta
meg az egyik
kecskeméti lap. amely „Miért ellenünk?" cim
alalt ezeket irta:
„ A szegedi helyettes polgármester ur bizonyára tisztában volt azzal, hogy nyilatkozata
nem tekinthető csupán a szegcdi lokálpatriotizmus lepergelésének, hanem eljut
Kecskemétre is. Mindenesetre kiváncsiak
volnánk,
hogy kik voltak azok az „exportőrök és nagykereskedők'*, akik a fenti szakvéleményt adták. Valószínűnek tartjuk, hogy a szóbanforgó exportőrök névsorának birtokában m e g f e lelő értékre szállitódnék
le a nyilatkozat,
amit a szegedi helyettes polgármester elfelejtett objektiv mérlegelés tárgyává tenni. Mi
persze megállapítjuk, hogy nyilatkozatok következtében még sohasem pusztult ki 400.000
darab barackfa és sohasem nőtt fel helyükben
ujabb négyszázezer,
aminthogy
hozzáértést,
exportkereskedelmct és külföldi összeköttetéseket sem teremtett meg
sehol
egynéhány
büszke reményeket tápláló mondat.
A
nyilatkozathói
világosan
kitűnik, —
mondja tovább a kecskeméti lap — , Kogy
csak ugy tudja elképzelni a maca gyümölcsexportjának megalapozását, ha Kecskemét viszont elveszti vitathatatlan vezető pozícióját.
Mi őszinte örömmel vesszük", ha Szeged gyümölcstermelése és exportja fellendül, mivel
tudtuk, hogy a magyar gyümölcsnek egyetlen
hibája van, ez pedig az, hogy
kevés terem
belőle. H a Szeged baracktermelése fellendül,
a mi pozíciónk is erősödik. Legyen tehát Szeged gyiiinölcsszállitási központ
mielőbb, de
ne akarjon
mindjárt
„ a gyümölcsszállitás
központja l e n n i . . . " — fejeződik he a kecskeméti támadás.
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Megállapították a női szabóiparban
a legkisebb munkabéreket
Harminc százalékkal felemelik a fazonárakai
(A Délmagyarország munkatársától.) A női szabóiparban most
állapították meg a legkisebb
munkabéreket. A tavasszal dr. Borsitzky Imre
ny. Ítélőtáblai tanácselnök vezetésével az ugy*
nevezett munkabérmegállapitó bizottság foglalkozott a női szabó- és füzőkészitöipari munkabérekkel és a szegedi kamara területére mgállapi-1
totta a fizetendő lej/kisebb munkabéreket. Most
az iparügyi miniszter értesítette a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy a bizottság által
megállapított béreket megerősítette és azok már
a héten életbe is léptek Szegeden is. A bérmegállapítás három kategóriára terjed ki; az első
csoportba tartozik: Szeged, Baja, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Gyula, Makó, Szentes és Orosháza. A második csoport: Csongrád, Bácsalmás,
Battonya, Csanádpalota, Elek, Endrőd, Jánoshalma,
Kiskundorozsma, Kistelek, Kiszombor,
Mezőhegyes, Mélykút, Mindszent, Szarvas, Szeghalom és
Szőreg, a harmadik csoportba pedig a szegedi
kamara területén lévő többi kis- és nagyközség
tartozik. A munkabéreket átlagosan 50 százalékkal
emeli fel a rendelet, egyes béreknél 40 százalékos az emelkedés.
A (munkabérek megállapításával kapcsolatosan
a szegedi ipartestület női ruházati szakosztálya
tegnap az ipartestületben
értekezletet
tartott.

Kertész József szakosztályt elnök Ismertette aa
iparügyi miniszter rendeletét és bejelentette, hogy
most már minden munkaadó a minisztérium által jóváhagyott béreket köteles fizetni, különbeni
büntetésnek teszi ki magát. Az értekezleten elhatározták, hogy a női szabó- és füzőkészitőiparban
uj irányárakat fognak kidolgozni és ezeket minden
egyes tag részére kötelezővé teszik.
A gyűlés határozatáról Kertész József szakosztályi elnök a következőket mondotta a Délmagyarországnak:
— A munkabérek törvényes rendezése nem őrt
bennünket, női szabóiparosokat váratlanul, a tavasszal befolytunk mi Is az erre vonatkozó tárgyalásokba és a bizottság sok tekintetben akceptálta az előterjesztéseinket. A bérek most 40 százaléktól 120 százalékig emelkednek és a rendezésre sok tekintetben szükség is volt. A béremé*
lés folytán a szakosztály határozatából uj irány*
árakat állapítunk meg és számolni kell a fazonárak mérsékelt, 30 százalékos emelésével. Ha nem|
emelték volna rendeletileg a munkabéreket, ea
a 30 százalékos drágítás akkor is indokolt volna]
mert drágult a megélhetés és az adók is emel-]
kedtek. Az újonnan megállapított munkabérek a
héten életbeléptek Szegeden.

Klebelsberg-telepen
megoldják a vízellátás kérdését,

de személyforgalomra nem nyitják meg a Rendező-pályaudvart
„4 város a kisvasulfal oldja meg a közlekedési", — mondjak a Máv.-nai
(A Délmagyarország munkatársától.) Beszámolt
a Délmagyarország arról, hogy Klebelsberg-telep
milyen helyzetben van a vízellátás és a közlekedés terén.
A város hatósága honorálja a telep kívánságát
és megfelelő intézkedéseket tett arra nézve, hogy
a vizcsöliá ózat lehetőleg még ebben a hónapban
kibövittessék. A vízvezetéki csőveket azoknak a
szempontoknak a figyelembevételével fektetik le,
amelyek a Délmagyarországban jutottak kifejezésre. Egyelőre 200 méter uj csőhálózatot fektetnek
le a kuttót a tér felé eső részeken át. A tér házai
Ilyenformán nyomban belekapcsolódnak a vízhálózatába, a téren tul fekvő uccák közelfekvő kifolyókat kapnak.
Megoldásra vár a strandnak ivóvízzel való ellátásának ügye. Erre nézve az a nézete a város
hatóságának, hogy miután az uj csövek lefektetésével a viz egészen közel jut a szépen megépített strandhoz, maguknak az érdekelteknek keffl
gondoskodni a partfürdöbe való vizbevezetésrőL
A város nem tart'yia maga jeladatának, hogy a
fürdőt tussokkal lássa el, de lehetővé teszi, hogy
ez a kérdés minden különösebb befektetés nélküi
megoldható legyen.
A közlekedési lehetőség megteremtése egyelőre még nem jutott el a teljes sikerre.
— A Máv. — mondotta az üzletigazgató helyettese — ismeri a Klebelsberg-telepi lakosságnak azt az ismét kifejezésre juttatott kívánságát,
hogy tegye lehetővé a Rendező-pályaudvaron való
jel- és leszállást, meg is akarja oldani, de hogyan? Nekünk ugyanis szem előtt kell tartani,
hogy a vasút»veszélyes ilzem és ha utasforgalomra be akarunk rendezkedni, akkor figyelembe
kell venni az ezzel járó befektetések költségeit is.
KJebelsberg-telep lakossága csak ugy kaphat megállót, ha ott előbb megépítjük a biztonsági berendezéseket: sorompót, őrházat, jelzőkészülékeket
6s valamilyen váróalkalmatosságot.
A forealmi osztály egyik főnöke mindezeket

azzal er/észitette ki, hogy vasuti aluljáró is szükséges volna, ami igen költséges építkezés. Sze*
rinte ezt a problémát' nem a Máv., hanem a város kötelessége megoldani. Az elgondolás szerint!
a kisvasúinak kell' megfelelő » pendliző* járatok-4
kai megadni a lehetőséget arra, hogy a saját telepének a lakossága megfelelő időben mehessenl
be a városba.
— Ha elősegítette a települést a város, akkon
egészen természetes további lépésnek kell tekinteni a közlekedési kérdés minél egyszerűbb megoldását — mondották.
— Mi közönléget a Rendező-pá'yaudvarra ba
nem vihetünk, mert számolni kell a gázolásoki
veszélyével, viszont az igen súlyos feladat volna, hogy a vonatok három-négyszáz méteren be*
lül kétszer álljanak meg. A kisvasúira hárul tehát!
az a feladat, hogy kielégítse a telepi lakosság)
1
kívánságát.

Nyugágyak,

csolnak takaró ponyvák,
zsákok, kötéláruk gyári áron

Varga MlhAly cégnél, Áradi-u. 4.
RHEUMA,
köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait
g y ó g y í t t a s s a

Budapesten a

HUNGÁRIA FÜRDŐ
alkoholos

lörkölyftirdöjében.

VII., D o h á n y u. 44.

Orvosi felügyelet.

Olcsó pausálé árak. Ellátás és szobákról
gondoskodunk az épületben l e v ő

C o n t i n e n t á l szállóban.
Ismertetöt küldünk.

