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Villamos és szekér
sulyos karambolja a Kálvárfa~uton
(A Dclmagyarország munkatársától.) Ycg- i
A kocsis nem fogadott szót és a villamos,
zetessé válható összeütközés történt csütörtöbár a vezető erősen lefékezett, beleszaladt a
kön este fél 7 óra tájban a Kálvária-uti várnkocsiba. A szőlővel megrakott szekér felborult
liáz előtt. Arra haladt V a r g a István ujszcés a rajta ü-'ő kocsison kivül annak apósa,
gedi gazda kocsija, amelyet S z c l p á l Ferenc
V a r g a István az úttestre zuhant. Varga fe38 éves kocsis hajtott. Az úttal párhuzamosan
jén sulyos sérüléseket szenvedett, amelyeket
robogott cgv villamos, amelyet
Tombácz
a mentők kötöztek bc. A karambol színheJózsef kalauz vezetett. A kocsi a vámháznál
lyére dr. K ö r n y é k i kapitány
vezetésével
lefizette a vámdijat, majd hirtelen
ráfordíbizottság szállt ki és megállapította, hogy az
totta kocsiját a villamossínekre.
A
vámőr,
összeütközést Szélpál Ferenc
gondatlansága
aki látta a közeledő villamost, rákiáltott:
okozta.
— Alljl Jön a villamost

A »Névtelen
felhívása
Az egyetemi és főiskolai
„Fiatal Magyarság
( X Délmagyarország
munkatársától.)
A
Felvidék visszacsatolása
körüli hullámzásban most egy, a magyar mult
történelmi
lendületet valóban viszatükröző nagyarányú
ifjúsági mozgalom keletkezett és máris nagy
erővel ráhömpölygött a közhangulatra.
A „Névtelen

Magyar"

kiállt az ország ele és elhirdeti a törhetetlen
egység szükségét. Kiáltványt adott ki, ezekkel a plakátokkal elárasztotta az országot.
Nem személyek, vezérek jelszavait harsogja,
hanem mindenkihez szól a névtelen egységből, a „Fiatal Magyarság M o z g a l o m " tömegéből.
A kiáltvány
Csütörtökön érkezett Szegedre, azonnal kiragasztották n város uccáin. A
piros-zöld
n y o m á s ú pinkátok előtt uccán és mindenütt
embersokaság áll, szószerint igy szól:

A névtelen magyar
szól minden

Magyarokhoz 1

Azt üzeni :
MINDENT VISSZA 1
Vissza az elrabolt magyar bérceket, folyókat, völgyeket és vérünkkel megszentelt városainkat. De azonnal vissza itthon
is az egyet akaró becsületes
magyar
lelket I
MINDENT

VISSZA!

Hitet, áldozatot, önbizalmat cs vissza a
régi magyar erőt! N e hidd, amit füledbe
súgnak, liogy gyengék
vagyunk,
hogy
készületlenek vagyunk, de majd szánkba
repül n sült g a l a m b ! Porhintés, vagy
rosszhiszemű félrevezetés cs
hazugság
az egész I
ERŐSEK

VÁGTUNK!

Erősok vagyunk, ha minden
egyet nkar : hogy mindent
zünk, bércet, rónát, minden
ket cs egyetlen magyar

magyar csak
visszaszerezmagyar lelakurást.

MINDENT VISSZA I
Ezt üzeni Nektek, bizó és becsületesen
dolgozó minden Magyaroknak a Veletek
egy. Rátok büszke, Bennetek feltétlenül
hizó, az egyetlen magyar akarásért minden áldozatot vállaló
Névtelen Magyar.
A „Névtelen M a g y a r " szózata lelkes csatlakozásra terelte a budapesti egyetemi és főiskolai diákságot, de cgvmús után jelenti be

Magyar«
Szegeden
áiákság
csatlakozása
mozgalom"-hoz

a

csatlakozását a vidéki egyetemi városok fiatalsága is. A szervezet megküldte a szegedi
egyetemre is felhívását, ahol nagy lelkesedéssel fogadta az ifjúság és már csütörtökön
is számos szervezet jelentette be csatlakozását.

Traeger Ernő sajtókamarai kormánybiztos
a miniszterelnökségen
Budapest, október 20. A MTI jelenti: A sajtókamara felállításával összefüggő
átmeneti
ós végrehajtási rendelkezések tárgyában kiadott 0080—1938. ME. számú rendelet 2. g-a
értelmében a miniszterelnökség által
kinevezett felvételi bizottság a miniszterelnökség
epületében működik.
Tekintettel arra, hogy október 15-ével a
kamarai tagok felvétele iránt történő jelentkezés lezárult, T r a e g e r Ernő miniszterei ségi miniszteri osztályfőnök, az időszaki
és
ncin időszaki lapok személyzetére vonatkozóan megállapította a rendelkezések végreh.íjlását, továbbá a sajtókamara felállításának előkésziését, a kinevezett miniszteri
biztost
a
jelzett munkakör e l l á t j a céljából az eddig
Alkotmánv-ucca 5—7. szám alatt fenntartott
irodáját feloszlatta és a miniszteri
biztosi
megbízással összefüggő leendőket ezentúl
a
miniszterelnökségi palotában lévő
hivatalos
helyiségében fogja végezni.
Ugyanitt fog ülésezni a saitókamarai felvételi bizottság is. amely a beérkezett
körülbelül 4000 jelentkezés feldől"ozása után a nanokhan kezdi meg működését. A kamarai tagfelvétel iránt elkésve beérkezett kérvényeket
a miniszteri biztos nem fogadia el.

10 <*zer olasz önkéntes
Nápolyba érkezett
Nápoly, október 2 0 . A nemzeti
spanyol
hadseregből visszavont 10 ezer olasz önkéntes csütörtökön délelőtt a nápolyi kikötőim
érkezett.
—oOo—

Osztrák és né^et
menekültek Rngliában

London, október 20- Megerősítik, h o g y a
minisztertanács tegnapi ülésen 2 0 0 — 3 Ó O
osztrák, illetve német menekültnek Angliába való bebocsátását határozta el.
Olyan
osztrák, vagy német állampolgárokról
van
szó, akik Ausztria csatlakozása óta Csehszlovákiába menekültek cs akiknek cz, nz ország
ezentúl már nem nyújthat menedéket;

Fogházra ítélték a
„hilozó" fiatalembereket,
akik autón járták az országot
és Szegeden rendőrkézre kerültek

(A Dclmagyarország munkatársától.) Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi rendőrség a bet elején egy háromtagú
„hilozó''társaságot tett ártalmatlanná. A társaság feje
I'atzauer Hugó nyíregyházai
müszerészseged
volt. Vezérlete alatt dolgoztak Mandel József
és Révai Pál nevű debreceni
fiatalemberek.
Autón járták bc az országot és mindenütt,
ahol megfordullak, csalásokat követtek el.
A rendőri nyomozás során töredelmes vallomást tettek, ugyanezt megismételték
dr.
Félegyházy P ! .l büntető járásbiró előtt, aki
csütörtök délelölt tárgvalia ügyüket. Nyomorukkal védekeztek. Kilenc csalást ismertek be
az előzetes letartóztatásban levő csalók.
A biróság bűnösnek mondotta ki őket és
Patzaucr Hugót másfélhavi, Mandel Józsefet
és Révai Piilt egy-egy havi fogházra ítélte. A
hilozók megnyugvással fogadták az Ítéletet,
az jogerőssé is vált. A vádlottak szabadlábrahelyezést kérlek, a biróság azonban
ennek
nem adott helyt. A hilosok már meg is kezdték büntetésük kitöltését.

Iparos-affér
egy üzenetfel és egy nyilatkozatra!
(A Délmagyarország munkatársától.) Szokatlan affér támadt néhány szegedi kisiparos és a
„Hivatásszervezet" nevű mozgalom egyik titkára
között. Az ügy előzményei a borbély- és fodrászsegédek minimális munkabére
megállapításának idejére nyúlnak vissza. A segédek ugyanis —
mint ismeretes —, nem értettek egyet az uj munkabérekkel és fellebbezéssel éltek a megállapítás
ellen. A mesterek és segédeik közötti tárgvalások
a legnyugodtabb mederben kezdődtek, később az
egyik csoport szembekerült a kiküldöttekkel és
fellebbezést nyújtott be az iparügyi miniszterhez,
aki nemrégiben elrendelle, hogy újból állapítsák
meg a fodrászipari minimális munkabéreket.
A mesterek és segédeik között eddig a legteljesebb harmónia uralkodott, sőt az összhang
gnnyira teljes volt, hogy a munkaadók az ipari
továbbképzés kérdésének megoldásánál belevonták abba a segédekel is. Nemcsak a maguk szániára rendezlek továbbképző tanfolyamot, hanem
tehetővé tették — igen helyesen —, hogy a segédi kar is résztvcliessen a továbbképzésben és
cisniátithassa a legmodernebb szakmai újításokat.
Nemrég történt azután, hogy a szegedi fodrászok és borbélyok egyik szaklapiában annak tulajdonosa egv rövid, néhány soros „szerkesztőt
üzenetben" szólt hozzá rtihez a kérdéshez. A szaklap körül csoportosultak nem voltak megelégedve
•a „Hivatósszervezet" titkárának magatartásával
és ugy találták, hogy annak munkája nem mindenben alkalmas arra. hogv a munkaadó és a
munkás közötti jóviszony tovább
kimélyíthető
legyen. Ezért közzétették .a kis üzenetet, amely
azt tartalmazta, hogy Ridnai, a Hivatásszervezet
titkára vonuljon vissza és nc akarjon zavarokat
előidézni.
Ilyen előzmények után történt, hogy B a rl n a t
titkár szükségesnek tartotta, hogy nyilatkozatot
adjon ki és csütörtökön este a következő nyilatkozatot küldte bc a lapokhoz:
— „Egy-két szegedi munkaadó, akik munkavállalói korukban nagyrészben vezető szociáldemokraták voltak — mondja —, azt a szellemet
még nem tudták levetni és igy még most is munkaadókká válván, szociáldemokrata sikon. formális munkaadói terrorral — mondja a nyilatkozat
— igyekeznek az alkalmazotti kar törekvéseit elfojtani. Mivel nekem főtitkári minőségemnél fogva kötelességem ezzel a törekvéssel szembeszállni, a fcntemlítelt néhány munkaadó természetesen
engem próbál támadni. Ezek a támadások azonban elvi, szakmai és szociális érvelés helyett tisztán a „nincs igaza, tehát haragszik" embereknek
a primitív, személyeskedő vagdatódzásai — folytatja R idnai titkár. Én ezekkel nem törődöm,
ilven meddő és felesleges csete-patékra én nem
érek rá. Útszéli és dudást banga támadásokra
pedig sohasem fogok válaszolni. Sokkal jobban
tisztelem a szegedi kisipari munkaadói kart,
semhogy ilven hangú támadások nyilvánosságra
hozásával kompromittáljam."

