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II polgármester szemléje 
az uj építkezéseknél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

Pálfy József polgármester julius «Leje óta sza-
badságon van, de azért jóformán mindennap fel-
látogat néhány órráa a városházára. Szombaton 
délelőtt a polgármester Berzencrey Domokos mű-
szaki főtanácsos társaságában végignézte Szeged 
uj építkezéseit" a tanitói internátus 4e, ex OTI-
székház munkálatait. A Gizella-téren találkozott a 
polgármester Pogány Móriccal, hosszú időn ke-
resztül szemlélték az uj épületet. Az internátus és 
a Hősök Kapuja építkezését olyan tempóban foly-
tatják, hogy még ¡ebben « hónapban feltétlen el-
készüljenek vele, augusztus elsején ünnepség ke-
retében szándékoznak felavatni a Hősök Kapu-
ját. A polgármester megnézte ezután az OTI-
székház építkezését, ahol ötven munkás dolgozik. 
A szemle végén a polgármester a Dóm-térre ment, 
ahol megnézte a szabadtéri játékok színpadának 
építését. 

flz első szegedi baraclc-
szállitmány megérkezett 

Londonba 
Megakadályozzák a piaci árrombolást — 
4 gyflni3lcskivifeli bizottság n kecske-
méti gyflmülcsvonat 8zegedrői való in-

dítását kéri 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szege-
di gyümöli^kiviíeü bizottság tegnap ülést tar-
tott, amelyen a gyümölcsexporttal kapcsolatos 
gazdapanaszokat tárgyalták. A bizottság beható 
tanácskozás alapján megállapította, hogy7 a sze-
gedi piacon junius 29-ig a kajszibarack ára lépést 
tartott a kecskeméti árakkal. Azóta kecskeméti 
ós nagykőrösi kereskedők, illetve azok nevében 
szereplő szedők idézték elő az árrombolást, amely-
nek részben azonban az az oka, hogy a piacra 
hozott áru túlérett, hosszabb szállitásra alkalmat-
lan, jórészt silány, minthogy a gazdák a bőséges 
termést nem ritkították. 

A piaci visszaélések elkerülése végett a polgár-
mester hirdetményt bocsátott ki, amelyben fi-
gyelmezteti a gazdákat, hogy érvényes kötést csak 
•abban az esetben eszközölhetnek, ha az iráshili 
megállapodás szabályszerű cégjelzéses papiroson 
történik és az üzletel lebonyolító cég megbízottja 
ván><i igazolvánnyal bizonyítja, hogy a cég iga-
zolt bevásárlója, llxen megállapodás hiányában 
nincs semmiféle jogorvoslat. 

Megállapítolla a bizottsáir, hogy a 10—14 fil-
léres piaci árakkal szemben a szegedi komoly 
gyümölcsexportőrök 18—20 fillért fizettek az 
elmúlt napokban a márkázásra alkalmas gyü-
mölcsért. Végül elhatározta a bizottság, hogy 
az egyre ioblian fellendülő szegedi gyümölcs-
exportra való jekí iictel a ko.inánytól kéri a kecs-
keméti gyümölcsvonatnak Szegedről való indítá-
sát, miáltal az indítás ideje legalább 2 órá-
val kitolható volna. Kéri továbbá a bizottság, 
hogy arakodó vagonok fölé a Máv. azonnal ékít-
sen ideiglenes tetőket, hogy a vagonbarakás ár-
nyékos helyen legyen eszközölhető. 

Az első Angliába indított szegedi barark-vagon 
pénteken érkezett Lomionba. Az árut kifogásta-
lan állapotában vettjék át és annyira megn^rte 
a londoni kereskedők tetszését, hogy sürgősen 
kértek további 5 ixigon szállítmányt. 

Belvárosi Mozi Vasárnap, hétfő 

Egy görbe nap 
Kedélyes bécsi történet. — Slexák Leo, Theo 
Lingen főszereplésével. 3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Vásárnap, hétfő 

WHO MARTINI 
a ne'wyorki Métropolitain tenoristájának első filmje 

asszonyok bálványa 
Á szezon legkiemelkedőbb zenei produkciója. 3,5,7,9 
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N O I F E H E R C I P O K 
68 a legújabb modellek. 

Nyári cipők, saruk, bocskorok, szandálok, 
vászoncipők óriási választékban A*B.C*-tag 

HA-HA Cipőáruházban Kelemen ucca 12. 

250 METERES ÜT, 
amelynek kijavításáról elfeledkezett a város 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-
vaszi közgyűlés vállalatba adta a belvárosi 
temető felé vezető úgynevezett bátaszéki ut 
kövezés! munkálatait. Az 1750 méteres utasza-
kasz kikövezése 110.662 pengőbe kerül. 

Felsőközponton négykilométeres utat építe-
nek 40.000 pengős költséggel és rövidesen ki-
épül a csórva—pusztamérgesi közút, szintén 
négvkilométeres hosszúságban. Ennek a költ-
ségét 73.000 pengőben irányozták elő. A há-
rom útépítés összesen 223.000 minőbe kerül. 

A három ut közül ezideig csupán a belvá-
rosi temető felé vezető ut munkálataihoz kezd-
tek hozzá. Már javában folyik az útépítés, 
augusztusban elkészülnek a kövezéssel. Apró, 
bazalt terméskővel burkolják az utat, ez a 
burkolás eddig is jól bevált Szegeden, a város 
különböző részein 16.000 négyzetméterre te-

I rületet burkoltak apró. idomított bazalt ter-
I méskővel. A városba vezető utvonalak közül 
j ez a szakasz egyike a legforga.lmasabbaknak. 
| A növekvő forgalomra való tekintettel pár mé-
i terrel kiszélesítik az utat a villamossínek át-

helyezésével. A belvárosi temetőbe vezető vil-
lamosvonalat közvetlen a gyalogjáró mellé he-
lyezték át, így a kocsi- és autóforgalom részé-
re nagyobb terület áll majd rendelkezésre. 

Az útjavítás ezen a szakaszon a közrendé-
szeti kórháznál kezdődik ós a temetőig tart. 
A Kálvária-tér és a csapatkórház közötlt nem 
kerül sor az kijavítására, pedig, ez is elhanya-
golt állapotban van. Az ut egyik oldalán a 
osapatkórház van, a másik oldalon az idegkli-
nika; a kórházak részéről többizben kérték 
már, hogy javíttassák ki ezt az útszakaszt, 
mert a gödrös, kátyús uton a lármás kocsifor-
galom zavarja a betegek nyugalmát. Teljesen 
érthetetlen, hogy miért nem rendelték d ennek 
az alig 250 méteres útszakasznak a kijavítását 
ugyanakkor, midőn az ut felső részét javít-
ják. így augusztustól kezdve az lesz a hely-
zet, hogy a temetői útvonal háromnegyei ré-
szében kifogástalan lesz, a kórházak előtt 
azonban — továbbra is megmarad a rossz út-
burkolat. Mindenképen indokolt volna, ha a 
mostani utkövezéssel egyidejűleg ezt az alig 
250 méteres útszakaszt is kijavíttatná a vá-
ros. A jövő héten a gazdák nagvobbszámu kül-
döttsége szándékozik megjelenni dr. Tóth Béla 
helyettes polgármesternél, akit arra kérnek, 
hogy ezt a 250 méteres útszakaszt, amely ki-
maradt a mostani útjavításból, szintén javít-
tassa. ki a város a most folyó munkálatok ke-
retében. 

léplek a papucsosok 
Egy pillangós papucs elkészítéséén: 40-70 fillér munkabér 

fizet, Ezen azután felborult minden. A tárgya-
lások után az elkeseredett munkások sztrájk-
ba léptaek. 

Negyven szakmunkás tette le a szerszámot. 
Szombaton az egyik papucsosmunkaadó telje-
sítette munkásai kívánságait, igv ebben az 
üzemben megint megindult a munka, a többi 
helyen azonban áll a sztrájk. A munkások ré-
széről Lájer Dezső titkár folvtatja a tárgva-
1 ásókat a munkaadókkal. Kemény van arra, 
hogy mégis sikerül megállapodni, a szegedi pa-
pucs érdekében is. 

« 

n Ferencváros győzelme 
Zágrábban 

Zágráb, julius 4. Ferencváros—Zágrábi vá-
logatott 4:2 (2:2). A zöld-fehér csapat pompás 
játékkal biztosan győzött a horvát főváros vá-
logatottja ellen. 

Középeurópai Kupa 
Prága, julius 4. Sparta—AS Roma 8:0 (1:0). 

Középeurópai kupamérkőzés. Zlogház 
áthe'yezés Kölcsey-u. 4-röl Omszlán-li, 6 . %i. alá, aha! 
&» kölcsönt kap ékszerre, kereskedők árutora ath. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hí-
res szegedi papuesok készítői tegnap sztrájkba 
léptek és beszüntették a virágos., pillangós pa-
pucsok készítését, A papucsosmunkások hely-
zete eddig egyáltalán nem volt rózsásnak 
mondható. Hetenként 78 órát dolgoztak, de 
az sem volt ritkaság, hogy szezonban hetenként 
90 órát is dolgoztak. Ezzel a majdnem kétsze-
res munkaidővel is jóformán csak filléreket 
tudtak keresni. Akkordban dolgoztak a pa-
pucsosok; darabszámra, a papucs minőségétől 
függően 40—70 fillért kaptak. Ilven munka-
bérek mellett, heti 10—13 pengőt, tudtak csu-
pán keresni, ami a létminimumon is messze 
alulmarad. 

Tekintettel arra, hogy a munkabérek legki-
sebb megállapítása még nem történt meg; a 
munkások átmeneti rendezést kivántak és a 
következő kívánsággal álltak elő: a munka-
idő legyen heti 65 óra és a papucsok darabja 
után 15 fillérrel fizessmek többet. Az ügvben 
háromszor is tartottak tárgvalásokat. de har-
madszorra már csak két munkaadó jelent meg 
és igy eredményt nem sikerült elérni. A mun-
kaadók elismerték, hogy a munkások kíván-
sága jogosult, kijelentették azt is, hogv adni 
is fognak valamit, dc más-más munkaadóra há-
rították a kezdeményezés szerepét, Erre pedig 
egvik sem akart vállalkozni. Később kijelen-

: tették a munkaadók, hogv adnak ugvan javí-
tást, de akkor gondoskodni kell arról az alap-
ról. amiből adhatnak. Arról volt szó. hogv 
fel kell emelni a papves árát 30—40 fillérrel 
és akkor ebből adhatnakl5 filléres bárjavi-
tást. Ebből sem lett azonban semmi, mert fel-
vetődött az a gondolat, hogv mi lesz, ha va-
lamelyik munkaadó nem tartja be a megálla-
podást 06 továbbra is alacsonvabb munkabér* 


