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Az állami építkezéseknél 
nem kapnak munkát a szegedi munkások 

Munkanélküli munkások küldöttsége a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Na-

gyobb mimkáskűrldöttség jelent meg hétfőn 
délben a városházán. A küldöttség, a munka-
nélküli szegedi munkások küldöttsége, a pol-
gármesterhez indult, azonban a polgármester 
intézkedésére dr. Pálfy József tanácstíok, az 
elől jár ós ági ügyosztály vezetője hallgatta meg 
a panaszokat. 

A küldöttség vezetője elmondotta Pálfy ta-
nácsnoknak, hogy a Szegeden folyó 

állami épttkezéseknél szegedi 
munkások nem Igen kapnak 

munkái. 

A vállalkozók az építkezéseknél foglalkoztatott 
napszámosokat elsősorban a környékbeli fal-
vakból jelentkező munkásokból rekrutálják, 
így a szegediek kereset nélkül maradnak. 

— Szinte napról-napra ott könyörgünk a 
munkahelyen munkáért — mondotta többek 
között a küldöttség vezetője —, de eredmény-
telenül. Mindig azt a választ kapjuk, hogy 
nincs munka, pedig közben azt tapasztaljuk, 
hogy 

valósággal belopják a munká-
hoz a vidéki napszámosokat. 

A nehéz tél teljesen tönkre tett bennünket. 
Majdnem valamennyien ipari munkások va-
gyunk, de iparunkban már hónapok óta nem 
tudunk elhelyezkedni. Ezért vállalkozunk min-
sdenféle munkára, még napszámos munkára is. 
'Szeretnénk becsülettel dolgozni, de nem le-
het Nem kapunk munkát. Nem hallgatnak 
meg bennünket sehol sem. Sándorfalvai, tápéi, 
szentesi munkásokat alkalmaznak 

Legutóbb százötven szentesi mun* 
kás kapott Szegeden munkát, 

pedig mi is dolgoznánk annyiért, mint ameny-
nyiért ők dolgoznak. 

Pálfy tanácsnok bekérette hivatalába Ber-
zenczey Domokos műszaki főtanácsost, aki 
szintén végighallgatta a küldöttség panaszait. 
Pálfy József azután közölte a küldöttséggel, 
hogy a most folyó építkezésekhez a városnak 

I nem sok köze van, mert ezeknek az épitkezé-
; seknek az állam a gazdája, a város hatósága 
l mégis érintkezésbe lép majd a vállalkozókkal 

és amit lehet megtesz a szegedi munkások fog-
lalkoztatása érdekében. A szegedi munkanél-
küliek jelentkezzenek a hatósági munkaközve-
títő hivatalban, ahol majd nyilvántartásba ve-
szik őket. 

Berzanczey Domokos műszaki főtanácsos azt 
közölte a küldöttséggel, hogy rövidesen meg-
kezdődik a rókusí elemi iskola építése, ahol 
a város kiköti, hogy elsősorban szegedi mun-
kásokat kell alkalmazni, azután rövidesen 
megkezdik az uj városi bérházak építését is, 
ahol még jobban méltányolhatják majd a 
szegedi munkások érdekeit. 

— A mult kedden kérem jelentkeztem az 
egyik templomtéri vállalkozónál munkáért — 
panaszolta az egyik idősebb munkás —, ak-
kor azt mondották, hogy hétfőn jelentkezzem. 
Ma azután ismét jelentkeztem, de azt mond-
ták, hogy nincs munka, nem vesznek fel mun-
kást. Alig mentem el, láttam, hogy több vi-
déki napszámos jelentkezett utánam mun-

káért, és azokat mindjárt be is állították. Há t 

mit csináljak kérem az öt gyerekemmel? Láb-
belijük sincs, iskolába se járhatnak... 

Pálfy tanácsnok ismét megígérte, hogy érint-
kezésbe lép a vállalkozókkal és reméli, hogy 
azok honorálják a hatóság kívánságát és jut-
tatnak munkát a szegedieknek. 

Égö íyafó a Jisszán 
(A Délmagyarország munkatársától.") Hét-

főn reggel nyolc órakor veszedelmes tiszai 
hajótüzet jelentetlek a tűzoltóságnak. Az első 
jelentés szerint a Tiszán kigyulladt egy hatal-
mas dbögöhajó«. A kigyulladt hajó lefelé úszik 
a vizén és ezért a partmenti csónakházakra 
könnyen veszélyes lehet. Az első híradás 
azonban ebben a formájában szerencsére nem 
bizonyult valónak. Papp Ferenc tüzoltófőpa-
rancsnok vezetésével a tűzoltóság teljes appa-
rátussal vonult ki a Tiszapartra. Á tűzoltó-
autók a pénzügyigazgatóság folyó felőli ol-
dalán állottak meg először, ahonnan már a 
szalámigyár felől látni lehetett az égö hajót. 

A kigyulladt hajó egyszerű homokos hajó 
volt. Fodor Lajos hajótulajdonos javította ha-
jóját, amelyen több munkás dolgozott és hét-
főn reggel a kátrányozást kezdték meg. A 
forró kátrány meggyulladt és a félig már 
bekátrányozott hajó pillanatok alatt lángra-
lobbant. A megrémült munkások vödrökkel 
locsolgatták az égő hajót, de fáradozásukat 
nem kisérte teljes siker. Ekkor telefonáltak 
a tűzoltóknak. Papp Ferenc tüzoltófőparancs-
nok utasítására működésbe kerültek a szivaty. 
tyuk, úgyhogy a tűz anélkül, hogy a hajó 
testében komolyabb kárt okozott volna, el-
hamvadt. -

II piacon áruló iparosok 
egyhangúlag tiltakoznak a harmadik hetipiac ellen 

(A D álmagyar ország munkatársától.) A 

piacokon áruló szegedi iparosok hétfőn dél-
után értekezletet tartottak a kamarában, ame-
lyen a megjelentek állást foglaltak a harmat-

aik hetipiac terve ellen. 

A gyűlésen Melzger Péter elnökölt és az ér-
dekelteken kivül megjelentek dr. Tonelli Sán-
dor kamarai főtitkár és dr. Pálfy József ta-
nácsnok is. Metzger Péter elnöki megnyitója 
után a piaci árusok sérelmeit Gólity Lázár 
ismertette. Elmondotta, hogy az iparosok jo-
gosan sérelmezik, hogy a város iparosügyek!-
ben az iparosokat meg sem kérdezi. A har-
madik hetipiacos nappal a város kasszájába 
több adó folyik be, de az iparos a hétnek 
egy napját teljesen elveszti. A 'harmadik hetL 
piacos napon az iparos ismét nem tudna 
dolgozni és alkalmazottait sem tudná dolgoz-
tatni. A forgalmiadót most a két hetipiacos 
nap után vetették ki, ha három hetipiacos nap 
lenne, az adó is megnőne, míg a forgalom egét-
szen •bizoiuwsan iwuanolyan marudna. Ez mc-

| gint az iparosság sérelmét jelentené, 
| Krisló János felszólalása után Nagy Mátyás 
! azt indítványozta, hogy az érdekelt piaci áru-

sokat szavaztassák meg. Döntsenek ők a har-
madik hetipiacos nap kérdésében. 

Tuska Mihály után Berg János deputáciőt 
kiván vezetni a város hatóságához. A kül-
döttségnek a harmadik heti piacos nap ellen a 
legerélyesebben tiltakozni kell. A polgármes-
ter hívjon össze egy iparosértekezletet és az 
iparosok ezen az értekezleten fejtsék ki a 
harmadik hetipiacos nap feleslegességét. 

A felszólalások után a város hatósága ne-
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vében dr. Pálfy József tanácsnok kijelentette, 
hogy a harmadik hetipiacos nap beállítása 
még csak terv. A város azonban nem akarja 
hogy az iparosok a harmadik hetipiacos nap-
pal hátrányt szenvedjenek. Jelenteni fogja a 
tanácsnak, hogy az iparosságnak nem fcell 
a harmadik hetipiac. 

Metzger Péter végül kifejtette, hogy az ipa-
rosok a.harmadik hetipiacos nappal nagyobb 
forgalmat nem csinálnának és arra kérte meg 
Pálfy tanácsnokot, hogy a város tanácsában 
tegye szóvá az iparosok állásfoglalását. 

Kéfltly Anna előadása 
a szegedi „Nők napján" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi munkásnőknek vasárnap délután ünnepe 
volt A munkásotthon nagytermében vasár-
nap délután monstre nőgyu és keretében Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő »A nő mai hely-
zete« cimmel tartott értékes és mindvégig ta-
nulságos előadást. A nőgyülést a munkás-
zenekar nyitotta meg, majd R. Étsy Emilia 
mély érzéssel Juhász Gyula és Várnai Zseni 
verseket szavalt. Étsy Emilia nagyhatású szá-
mai után Kéthly Anna tartotta meg előadását. 

Előadása során kijelentette, hogy a kapi-
talizmus a nőt egészen átalakította. A nő 
régente házimunkákat végzett, később azon-
ban a napi szükségletek legnagyobbrészét 
gyárilag, műhelyekben állították elő. A szük-
ségletek fokozódni kezdtek, a nő, hogy meg-
élhetését biztosítsa, kénytelen volt dolgozni. 
Gyárba szegődött el és így kapott csekélyke 
pénzzel azután könnyebben tudta gyerme-
keit felnevelni. 

— A női munkát természtesen nagy öröm-
mel fogadta a kapitalizmus — folytatta Kéthly 
Anna A női munkaerő olcsóbb volt a férfi 
munkásnál és igy a gyárak mindig nagyobb 
örömmel használták az olcsó női munkaerőt. 
A férfi és a női munkaerő között azonban 
régebben még nem volt meg a harmónia. 
A nő kötelességteljesitésének nagysága, sajnos, 
nem áll arányban azokkal a jogokkal, ame-
lyeket a nők élveznek. A nő a saját kétségbe* 
ejtő helyzetének megjavításán kivül jogosaw 
kívánhatja, hogy gyermekének ne kelljen 
8—10 éves korában a munkapad mellé állani. 

— A mai magyar életben — mondotta 
Kéthly Anna — az anyának legföképen gyer-

mekei jövője érdekében kell harcolni. A nyolc 

osztályú elérni iskola felállításának tervét az 
országgyűlésen egyszerűen elgáncsolták, mert 
nekik nem fontos, hogy a munkás gyermeke 
kellő nevelést kapjon. 

— Magyarországon a nőknek még mindig 
csak korlátozva van választójoga. A külföldi 
államok e tekintetben már régóta életbelép-
tették a nők teljes választójogát. Nálunk csak 
a nők kiváltságosai kaptak választójogot, de 
a dolgozó nők ezrei kimaradtak a »választói 
névjegyzékből. Az uj törvénytervezet a nőket 
a törvényhatósági és községi választásokból is 

kizárja. A törvényhatóságoknál csak a hat 
középiskolával biró nők kapnak választói jo-
got, mig a községekben azok sem. 

Kéthly Anna azzal fejezte be beszédét, hogy 
a nő a békéért akar küzdeni és nem akarja 

többet, hogy a férfiak millióit a vágóhidra vi-

gyék. A világ, az általános fegyverkezési je-
lenségekből következtetve uj öngyilkosságra 
készül, de a dolgozó nő szent hivatással igyek-
szik ezt megakadályozni, 

A munkásotthon nagytermét zsúfolásig meg-
töltő közönség Kéthly Anna előadását szűnni 
nem akaró tapssal köszöntötte. 

Ének- és táncbetétekkel. 
Balalaika kísérettel, 
Wszevolodoff orosz tábornok 

K o z á k 
Ó m S-ának 
özremöködcsével a Belvfirnstban. 
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