r
Csütörtök-. 1 0 3 7 . julius 2 2 .
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Hz ujszegedi kendergyár
munkabérei
Több munkás aláírásával levelet hozott a posta
a Délmagyarország
szerkesztősége ciméfe. Az ujszegedi kendergyár
munkásai a munkabérekre^
valamint a bánásmódra panaszkodnak levelükben. Azzal kezdik panaszukat, hogy az iparügyi!
minisztérium által legutóbb megállapított legkisebb textilipari munkabéreket nem fizetik a gyárban szabályszerűen.
— A gyárvezetőség ugy válaszol, ha valaKi
méltatlankodni próbál — mondja a levél — , hogy
m e g kell keresni azt a. bért, ami megvan állapítva. De hogyan keresse m e g a munkás, mikor 80—85 százalékig ki van a gép használva és
alig 7—8 pengőt bir a szövőnő' keresni. Ennek
pedig az az oka, hogy amelyik áruért legkevesebb 16—17 fillért kellene fizetni méterétől, azért
5—6 fillért fizetnek. Hát igy hogyan keresse m e g
a munkás a heti 14 pengőt.
Panaszt tesz a levél a továbbiakban, hogy az
egyik főmester túlságosan gorombán bánik az
alkalmazottakkal.
— Gorombaságot bizony éppen eleget kapnak
(i munkások — mondja a levél. Előfordul, hogy
10—12 éve ott dolgozó alkalmazott önként kilép
a gyárból és ha megkérdeznék, hogy miért lépett
ki, mikor ilyen hosszú ideig ott dolgozott, azt
feleli, hogy nem bir ja eltűrni azt a bánásmódot,
amit az egyik főmester tesz vele. Ha valaki
mégis vesz magának annyi merészséget, hogy
az igazgatósághoz megy panaszra, az egyenlő azzal, hogy veheti a munkakönyvét, mert a főmester előbb-utóbb elüldözi a gyárból.
Azt kérik végül a munkások a levélben, hogy
a hatóság vizsgálja ki sérelmüket és biztosítsa részükre az iparügyi miniszter munkabérrendeletének betartását.
A levéllel kapcsolatban az ujszegedi
kendergyár igazgatósága a következő nyilatkozatot tette:
— Az iparügyi miniszternek a minimális munkabérekre vonatkozó rendelete szerint a legkisebb
órabérek megállapításánál a két munkaheti időközt kell alapul venni. Üzemünkben' az a helyzet, hogy a munkások az első hétre munkabérelőleget kapnak, a leszámolás csak a második
hét végén történik. A rendelet által előirt minimális munkabérek mindenkor csak a leszámoláskor egyidejűleg, a második munkahét végén kerülnek — ha szüksége mutatkozik, esetleg bizonyos
kiegészítéssel — komplett kifizetésre.
— A rendelet életbeléptetése óta egy csonka
hét telt el, tehát a rendelet csak az eheti pénteki
munkabérfizetéseknél foganatosítható. A munkások a legnagyobb valószínűség szerint nem vették
figyelembe azt a körülményt, hogy a bérmegállapítás kétheti átlag alapján történik, igy órakeresetéül 96 órai akkord összk ereset ének
kilencvenhattal osztott átlaga szolgál.
— Ami a bánásmódra vonatkozó panaszt illeti
mondja végül az igazgatóság nyilatkozatában
— , ez nem felel meg a valóságnak. Az illető teremmester minden tekintetben teljesiti kötelességét, nincs tudomásunk arról, hogy a munkássággal szemben durva bánásmódot használna.

Függönytartók
nagy választékban

Tóth képkeretezőnél
Tliza Lajos körút 45.

Mélységes szomorúsággal jelentjük, hogy

Szécsén Imre

építési vállalkozó
VII. 18-án Budapesten 57 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése VII. 22-én d. u. 6 érakor lesz a
szegődi zsidó temető halottas házából
Gyászoló család.
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A kereskedők és iparosok védelmei kérlek a koniórok ellen:

beiilioilák a iápél hetivásárokat
(A Dél ma gyár ország
munkatársától.)
Tápé
községben mindig volt valami, ami pártokra szakította a községet és ami elhintette a lakosok kőzött a széthúzást. Ujabban ismét fellángolt a harc,
még pedig a hetivásárok körül és tekintve, hogy
ősszel községi választások következnek, ezeknek a
harcoknak már most különös jelentóséget tulajdonítanak.
Nemrégiben történt, hogy Tápén megalakult az
ottani kereskedők és iparosok köre, amelynek elnöke Némethy Gyula iparos. A kör vezetősége
mozgalmat inditott az elszaporodott kontárok ellen,
akik a legális, adót fizető és engedéllyel biró iparosok és kereskedők érdekeit veszélyeztetik. A
kör azzal a kéréssel fordult a dorozsmai főszolgabíróhoz, hogy razziával lisztitsák meg a hetivásárt
a kontároktól. A főszolgabíró kivizsgálta az ügyet
és határozatot hozott, amelyet azonban a tápéiak
nem igen köszönnek meg.
A julius 12-én kelt határozat azt mondja, hogy
a hetivásártartás
szabálytalan, mert a községnek
arra engedélye nincs és igy nem is tarthaló hetivásár. Tápén vasárnaponként szokták megtartani
az egyik hetivásárt és ezen a napon meglehetős
nagy a forgalom. A főszolgabírói határozat felszólítja" a község vezetőségét, hogy a
hetivásár
megtartását
ne engedélyezze,
illetve
akadályozza
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II szovjet uj követe
Németországban
Berchtesguden,
julius 21. Jtirenyev, az újonnan
kinevezett szovjet nagykövet szerdán átnyújtotta
Hitlernek megbízólevelét Obersalzbergben.
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Igen tisztelt Szerkesztőség!
Becses lapjuk utján
szeretném a rendőrség figyelmét felhívni a Feketesas-ucca és keresztuccái sarkán tapasztalható
veszélyes közlekedési rendre. Rendről nem is lehet beszélni, mert hiszen nem áll ezeken a sarkokon közlekedési rendőr, aki a forgalmat Irányítaná. Különösen veszélyes hely a Károlyi-ucca és
Fekelesas-ucca
sarok, ahol egymásután
történnek
a közlekedési
balesetek. A napokban ütött el ott
egy tanyai szekér egy idős urat, aki ugy tudom,
másnap, meg is halt. De az ilyen elütések egyáltalán nem ritkák. A napokban egy autó szaladt
fel a járdára, mert egy karambolt akart kikerülni, csak a véletlenen mult, hogy emberéletben
nem esett kár. Nem egy esetben megtörtént már,
hogy ezeken a sarkokon súlyosabb
természetű
szerencsétlenségek történtek. Hetipiacos napokon
óriási ezeken a kereszteződéseken a forgalom,
mert ezeken az uccákon keresztül bonyolódik le
a Mars-téri,- Valéria-téri és Tisza T ajos-köruti
piacok forgalma a Széchenyi-térrel. Ha máskor
nem, de hctipiacos napokon okvetlenül kell ezekre a helyekre közlekedési rendőr, különösen azért, mert bizony a tanyai szekerek hadilábon állanak a közlekedési szabályokkal és kell valaki,
aki kioktatja őket.
Tisztelettel:

(Aláirásh

meg és ezzel — mondja a főszolgabíró — egyidejűleg „elintézést nyert az iparosok és kereskedők körének beadványa is . . ."
Deák főjegyző helyett jelenleg Piroska főjegyzőhelyettes intézi a község ügyeit. A főszolgabirói
határozat azt is közölte a község vezetőségével,
hogy a piac engedélyezése érdekében tegyék meg
a szükséges lépéseket. Ez azonban elmaradt, sőt
a betiltó határozatot is csak a mult szombaton
este dobolták ki a községben, tehát közvetlenül
a vasárnapi hetivásár előtt. Vasárnap mégis őszszegyült a hetivásár közönsége, de feloszlatták. Igy
aztán jelenleg nincs hetivására Tápénak . . .
Van az ügyből kifolyólag kellemetlenség .fijég.
A községben az elmaradt hetivásárért egymást
okolják az emberek. Vannak, akik azt állitják,
hogy Némethy az oka a dolognak, mert ha nem
kéri a kontárok kiűzését, akkor a főszolgabíró
nem hozhat ilyen határozatot. Piroska' főjegyzőhelyettes viszont — értesülésünk szerint — feljelentést telt rágalmazás miatt Némethy ellen, mert
Némethy azt a kijelentést kockáztatta volna meg,
hogy az egész dolognak Piroska az oka, mert m á r
régebben meg kellett volna kérni a piactartási engedélyt, de ha már ezt a község elmulasztotta, a
főszoigabirói határozatot nvomban ki kellett volna doboltatni' és nem csak az utolsó órákban.

II szegedi törvényszék
nemzetgyalázásért és
kormánvzósértésért elitéit
egy Békéscsabára visszatért kanadai farmert
(A Délmagyar ország munkatársától.)
Érdekes
ügyet tárgyalt szerdán a szegedi
törvényszék
Kdcz-tanácsa. Egy kanadai farmer került a törvényszék elé magyar nemzet megbecsülése ellen
elkövetett bűncselekmény,
kormányzósértés,
a
csendőrség és a rendőrség sérelmére elkövetett becsületsértéssel vádolva. A farmert, aki valamikor
mint szegény ember vándorolt ki
Békéscsabáról,
Hojiska Jánosnak hivják, 45 esztendős. A nyáron
érkezett haza Csabára rokoni látogatásrá. A gazdag farmer kocsmai beszélgetés során fölényesen
és lekicsinylően beszélt az itteni állapotokról, sértegette a kormányzót, szidta a Habsburgokat. „A"
magyar kultura — mondotta — csak földig való
hajolgatásból áll"; szidta a jelenlegi állapotokat
és dicsérte Amerikát és általában ugy viselkedett,
hogy volt barátai feljelentést tettek a farmer
ellen.
A szerdai tárgyaláson Hojiska elmondotta, Hogy
farmer Kanadában, jómódú. Tagadta a terhére
rótt cselekmények elkövetését és azt
állította,
hogy nem Magyarországot és az itteni állapotokat
szidta, ellenkezőleg, a kanadai állapotokról nyilatkozott elitélőleg. A bíróság egy sereg tanút hallgatott ki, akik azonban egészen mást mondottak.
Elmondották a tanuk, akik m á r régebben ismerték' Hojiskát, hogy mindig gőgös, nagyképű
és
nagyokat mondó ember volt, m á r
kivándorlása
előtt is, igy ismerték a környéken. Amióta pedig
künn megszedte magát, még gőgösebb lett, mindent kritizált, eléggé drasztikus formában.
A kanadai farmer ezek után is tagadta bűnösségét, a tanuk a szembesítés során szemébe
mondották vallomásukat.
A bíróság ezután Ítéletet hozott, amelyben bűnösnek mondotta ki Hojiska Jánost a terhére rótt
cselekményben és 6 heti fogházra Ítélte. Az Ítéletben Hojiska megnyogodott, igy az Ítélet jogerős
lett.
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